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Graphic workshop, 12º year:
Flash cs5

594-600

601-612

613-620

621-628

629-638

639-645

SÉRGIO MANUEL FIRMINO SANTOS

SÉRGIO MANUEL FIRMINO SANTOS

Caixa de Pandora: da narrativa
textual à narrativa visual

Pandora’s Box: from textual to
visual narrative

SÔNIA MARIS RITTMANN

SÔNIA MARIS RITTMANN

646-657

Experimentação e confrontação
do desenho pelo sujeito-aluno
SÓNIA PATRÍCIA AFONSO MORENO

Experimentation and
confrontation of the drawing by
the subject-student

658-666

SÓNIA PATRÍCIA AFONSO MORENO

Experiências com a arte no
Ensino Fundamental: parceria
entre universidade e escola
pública na formação de
professores de arte

Experiences with art in
elementary school: partnership
between university and public
schools in the training of
art teachers

SUMAYA MATTAR

SUMAYA MATTAR

Seres do Outro Mundo

Creatures from the universe

SUSANA CONTINO

SUSANA CONTINO

Como se organiza o meu corpo

How do I organize my body?

SUSANA CONTINO

SUSANA CONTINO

Espaços Urbanos: da concepção
à concretização

Urban Spaces: from conception
to completion

TIAGO BORGES PEREIRA

TIAGO BORGES PEREIRA

“Momentos Cerâmicos” —
Encontros com a matéria-prima:
a argila

Meeting the raw materials: clay

667-673

674-683

684-693

694-704

705-711

UMBELINA DOS SANTOS BARROS

UMBELINA DOS SANTOS BARROS

Memória, Objeto e Lugar:
Descobrir-se e Desdobrar-se na
Arte, na Educação e na Vida
VERA LÚCIA MARTINS

Memory, Object and Place:
Discovering and Unfolding the
Person in the Arts, in Education
and in Life

& RONALDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

VERA LÚCIA MARTINS

712-724

& RONALDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

3. Comunicações
por convite

3. Invited papers

726-798

Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência — PIBID:
processos colaborativos e
investigativos em artes visuais

Institutional Programme
of Teaching Training — PIBID:
research and collaborative
processes on visual arts

726-733

ANA LUIZA RUSCHEL NUNES

ANA LUIZA RUSCHEL NUNES

O EXPLORATÓRIO —
Referencial da qualidade
em Educação-Cultura
através das Artes Visuais

The EXPLORATORY: A quality
referential in Education-Culture
through the Visual Arts

734-747

ELISABETE OLIVEIRA

ELISABETE OLIVEIRA

Cultura Visual
e Ensino das Artes

Visual culture
and art education

JOÃO PAULO QUEIROZ

JOÃO PAULO QUEIROZ

Creación y formación artística:
una relación compleja en
el fin del paradigma, memoria
y medios

Creating and artistic training:
a complex relationship to
the end of paradigm, memory
and media

JOSEP MONTOYA HORTELANO

JOSEP MONTOYA HORTELANO

Porque ensinar História da Arte

Why teaching Art History

MARGARIDA CALADO

MARGARIDA CALADO

Lugares de resgate

Retrieval places

TERESA TORRES DE EÇA

TERESA TORRES DE EÇA

Visão de mundo e identidade
docente: Produção de um objeto
de aprendizagem como uma
possibilidade de construção
de identidades docentes

Worldview and teaching identity:
the production of a learning
object as a possibility of building
teacher identities

748-753

754-768

769-775

776-785

786-798

UMBELINA BARRETO

UMBELINA BARRETO

4. Atividades que
decorreram no
Congresso Matéria-Prima

4. Activities during
Matéria-Prima Congress

800-821

Painéis

Panels

800-806

Comissões e moderadores

Committees and panel
moderators

807-781

Executive committee

807-807

Comissão Executiva

Comissão Científica
/ pares revisores

Scientific Committee
/ peer reviewers

808-818

Moderadores dos painéis

Pannel moderators

819-819

Call for entries: 3rd Matéria-Prima International Congress

820-821

Chamada de trabalhos:
III Congresso Internacional
Matéria-Prima
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A partir da Matéria-Prima
JOÃO PAULO QUEIROZ
(Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes;
Coordenador do Congresso Matéria-Prima)

O Congresso Matéria-Prima inaugura este ano a sua segunda edição com uma
aposta na internacionalização. Após a edição do ano passado, 2012, onde se desafiou professores, alunos de mestrado e especialistas a comunicarem as suas
práticas na sala de aula, julgou-se que havia espaço para comunicar experiências no âmbito dos países de expressão ibérica. Recordo que no final do I Congresso, a professora Sara Bahía comentou “e para o ano?, seria ótimo continuar.
E tornar o Matéria-Prima um Congresso Internacional, porque não?” “Bem,
talvez” respondi um pouco absorto. Na ocasião fiquei sem outra resposta: não
sabia ainda se o próprio Congresso seria uma experiência para repetir. Faltava-me distância. E torná-lo um Congresso Internacional, não tinha de facto passado pela minha mente. Estava, nesse instante, ainda muito empenhado em
conduzir esse primeiro congresso até ao fim, pois era uma experiência piloto.
O I Congresso Matéria-Prima (Queiroz, 2012a) surgira como sugestão de dinamização lançada nas minhas aulas, junto dos meus alunos do Mestrado em
Ensino das Artes Visuais da Universidade de Lisboa, na Unidade Curricular de
IPP 2 (Introdução à Prática Profissional). Nessa disciplina o assunto é exatamente a prática profissional: são abordados os problemas da gestão quotidiana
da aula. Gestão e desenvolvimento curricular, práticas docentes, práticas de
avaliação, inclusividade, sucesso, inovação, concretização da teoria em práticas. Aborda-se pois a matéria-prima para o ensino das artes visuais.
Matéria-Prima pode ser tanto o que dá origem a algo, como também os próprios resultados, se eles forem tomados como novos pontos de partida, se forem
tomados como novas matérias-primas. A proposta Matéria-Prima fecha assim
um círculo de aprendizagem. É um novo círculo de aprendizagem onde participam pesquisadores, professores experientes, e futuros professores. As matérias
apresentadas ao Congresso Matéria-Prima podem ser de facto matéria-prima
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para novas abordagens que resultem da disseminação e da comunicação que a
plataforma congresso institui.
Estando a par dos desenvolvimentos muito pertinentes e avançados que o
ensino das artes tem observado noutros países, como o Brasil e a Espanha, a
internacionalização do Matéria-Prima fez-se tendo em conta, e privilegiando,
esta plataforma linguística. Preparou-se o II congresso procurando articular
uma Comissão Executiva também internacional, -- onde foi muito útil o sempre
dinâmico e entusiasta Ronaldo Oliveira (Universidade Estadual de Londrina,
Paraná, Brasil). Com Ronaldo todo o trabalho de preparação foi fácil e fluído,
com inúmeras sugestões e propostas. Pude beneficiar da sua curta estadia em
Lisboa, por ocasião da sua participação no outro congresso que também dirijo,
o CSO’2013 (Queiroz, 2013). Foram breves dias de trabalho intenso, onde encontrámos tempo suficiente para prepararmos o novo sítio internet do congresso, ultimarmos e confirmarmos o elenco da Comissão Científica internacional,
e emitirmos a chamada internacional de trabalhos com todo o normativo do
Congresso. Uma passada rápida e determinada, onde partilhámos a construção
de uma nova estrutura de comunicação internacional entre profissionais do ensino das Artes.
A estrutura do Congresso beneficiou de muitos dos procedimentos já amadurecidos pelos quatro outros congressos internacionais CSO (Criadores Sobre
outras Obras) que já dirigira. As normas da chamada de trabalhos, o texto exemplificativo de comunicação (o meta-artigo), a arbitragem cega, a apreciação de
originais anónimos feita por pelo menos dois membros do painel, as duas fases
de submissão (de resumos e de comunicações completas), a avaliação de resumos na condição da origem geográfica ser diversa da dos membros avaliadores:
todo um conjunto de procedimentos que já fora testado nos Congressos internacionais CSO (Queiroz, 2010; 2011, 2012b; 2013).
Recebemos 118 resumos na primeira fase (resumos), oriundos de Portugal, Espanha e Brasil. Destes, 20 foram excluídos pela Comissão Científica. Os
restantes 100 progrediram para a fase de textos completos tendo sido de novo
avaliados, e aí de novo ficaram excluídas 23 comunicações nesta segunda fase.
Chegaram à fase final 75 comunicações. Destas foram efetivamente apresentadas 65 comunicações, ficando 10 ausentes por falta de comparência. A estas 65
juntaram-se no programa 6 comunicações hors concours, de membros da Comissão Científica ou participantes convidados.
Apresentam-se assim neste volume as 71 comunicações aprovadas e efetivamente apresentadas ao II Congresso Matéria-Prima.
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Figuras 1 a 3. Aspectos do II Congresso
Matéria-Prima, Faculdade de Belas-Artes
da Universidade de Lisboa, Portugal.
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Figura 4. Aspecto do II Congresso
Matéria-Prima, Faculdade de Belas-Artes
da Universidade de Lisboa, Portugal.

Talvez se possa, na textura global de todas as comunicações, tentar uma leitura em busca de regularidades. Poder-se-á agrupá-las segundo alguns temas
mais salientes:
— Recursos e inovação pedagógica.
— Pós modernidade e cidadania.
— Supervisão pedagógica, experiências do formador e do formando.
Assim se organizou o programa, segundo mesas temáticas de cada um destes
temas globais (Figuras 1 a 4), como se pode verificar no capítulo 4 deste volume.
Deste congresso também se deu origem à revista académica Matéria-Prima
(semestral, ISSN2182-9756 e-ISSN 2182-9829). As comunicações consideradas
mais adequadas foram recomendadas para publicação nos seus dois primeiros
números, publicados entretanto durante o ano de 2013 (Revista Matéria-Prima:
práticas Artísticas no ensino básico e secundário, 2013 a; 2013 b).
Também neste Congresso se articulou a vocação formativa introduzindo a
sua valência como ação de formação acreditada pelo Conselho Científico Pedagógico de Formação Contínua (CCPFC), integrada no II Congresso Internacional Matéria-Prima com o registo CCPFC/ACC-74622/13 para 1,2 créditos,
correspondentes a 30 horas de formação. A ação destinou-se professores dos
Grupos 240, 250 do 2º Ciclo do Ensino Básico e dos Grupos 530, 600 e 610 dos
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Ensinos Básico (3º Ciclo) e Secundário (em Portugal) e foi frequentada por um
conjunto significativo de docentes, que produziu os relatórios correspondentes,
com registo da presença. A responsabilidade como formadores desta ação foi
assumida pelos professores João Paulo Queiroz e Artur Ramos.
Uma nota de agradecimento a Carla Frazão (que pude acompanhar na orientação do seu mestrado em educação artística, na Faculdade de Belas Artes da
Universidade de Lisboa), cuja série de trabalhos intitulada “Bichos” (Frazão,
2012) feita pelos seus alunos do 5º ano, resultou no imponente acervo criativo a
que recorri para o símbolo adotado para o congresso Matéria-Prima, bem como
toda a imagem do Congresso, e também das Revistas Matéria-Prima (Figura 5).
Uma lagartixa, que passeia tão livre, tão irreverente, que se eleva do chão e transgride pelas paredes, e tudo isso com alguma cor, que é a cor da arte e é a cor de
alguma vaidade. Vaidade no sentido melhor, no que se opõe à finitude e à morte.
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Figura 5. Cartaz do II Congresso Internacional
Matéria-Prima. Composição de Tomás Gouveia, sobre
trabalhos de alunos do 5º ano de escolaridade da
Professora Carla Reis Frazão (“Bichos”).
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Uma vaidade, que sendo aquilo que é vão, marca também um desejo de ultrapassar esse destino. É um campo para as artes, e também para o ensino artístico.
Concluo com uma evidência: este congresso mostrou muita matéria-prima.
Partilhou-se inovação no espaço lectivo. O desafio da Matéria-Prima é aquele
que todos os professores conhecem, o desafio da novidade, da motivação, da
inclusividade, do sucesso. E no ensino artístico os modos de chegar a estes objetivos são quase ilimitados, tornando o desafio em algo sempre novo e mais aliciante. A arte é uma área privilegiada de exercício da cidadania e de reinvenção
criativa constante dos recursos e práticas docentes. Aí podemos ser muito mais
exigentes, podemos sempre fazer de modo diferente.
Os professores, pude testemunhar neste Congresso, são os entusiastas partidários desta responsabilidade, a exercer, todos os dias, junto das novas gerações, inventando o futuro.
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Raw materials: building an international
dialogue on art education
RONALDO OLIVEIRA
(Universidade Estadual de Londrina, Paraná;
Comissão executiva do Congresso Matéria-Prima)

O II Congresso Internacional Matéria-Prima: Práticas das Artes Visuais no Ensino
Básico e Secundário, organizado pela Faculdade de Belas Artes da Universidade
de Lisboa (FBAUL) realizado em Julho de 2013 sob a coordenação do professor
João Paulo Queiroz, guarda estreitos vínculos com aquilo que acredito e prezo muito: possibilitar espaço para o diálogo, retroalimentações e construções
daqueles que atuam no universo ensino-aprendizagem em arte, nos seus mais
diferentes contextos.
Quando, em abril de 2013, na Faculdade de Belas Artes da Universidade de
Lisboa (FBAUL) participava da IV edição do Congresso internacional Criadores
Sobre Outras Obras (CSO’2013) , num intervalo entre uma comunicação e outra, estávamos João Paulo Queiroz e eu a trocar impressões sobre o CSO’2013,
quando chegamos à questão do ensino de arte. A partir do convite de João, fui
apresentado às actas da primeira edição do Matéria-Prima (Queiroz, 2012).
Nascia ali uma parceria de trabalho bastante fecunda gerada por aquilo que nos
aproxima e nos liga – a pesquisa e o trabalho e talvez nossos jeitos desprentensiosos e diria, descomplicados de ver e fazer as coisas.
Ainda em Lisboa, entre ídas e vindas do hotel para a faculdade, troca de
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Matéria-Prima:
a construção de um espaço
internacional para o diálogo
acerca da formação e da
atuação docente em arte
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e-mails, conversas, leituras e rápidas escritas, a edição realizada em 2012 em
âmbito nacional ia ganhando um contorno mais abrangente, expandindo suas
fronteiras. A partir das nossas impressões sobre o ensino de arte em Portugal
e no Brasil, pouco a pouco, eram delineados contornos que se aproximavam,
coincidiam ou se distanciavam, mas que demonstravam ser um interessante
espaço de troca, diálogo e aprendizagem mútua.
Nossas reflexões geraram questões que representavam os nossos desejos de
compartilhamento, e assim tornaram-se um convite endereçados àqueles que
quisessem se juntar para discutir o ensino da arte. Tais questões norteadoras do
congresso se concretizaram em:
— O que efetivamente acontece na sala de aula, no que diz respeito ao ensino e aprendizagem da arte no ensino básico e secundário?
— Como o professor da escola básica e secundária tem agido enquanto criador de aproximações e abordagens do ensino das artes?
— Quais os paradigmas e metodologias que os professores, nas Universidades, Institutos de Educação e Faculdades têm utilizado na formação do
professor de arte?
— Quais os desafios de se ensinar arte na contemporaneidade?
Definidas estas questões, passamos a fazer contatos e convites, de modo a
montar uma comissão científica. Ainda em Portugal, contatei vários profissionais brasileiros, os quais prontamente responderam aceitando sua participação
como membros da comissão científica do congresso, agora já numa escala internacional.
Retornando ao Brasil, empenhado na sua divulgação e acompanhando os
trabalhos inscritos, percebia a riqueza que havia nascido em termos de intercâmbio, trocas e diálogos. A diversidade e também as especificidades dos trabalhos sinalizavam para o quanto o grupo que se encontraria em julho de 2013,
estaria em sintonia com questões que diziam respeito ao ensino de arte, de maneira mais ampla.
A chamada do congresso dizia respeito às práticas efetivas que acontecem
em sala de aula, mas também se relacionava aos processos de formação destes
professores que ali se apresentavam. Assim, tivemos trabalhos que versavam
sobre as muitas dimensões do ensinar arte na contemporaneidade. Entre tantos outros temas, vimos abordagens sobre a identidade, iniciação, formação,
atuação docente, e abordagens sobre o papel do professor como agente transformador, expresso também na curadoria educativa.
Esta foi uma profusão de temas oriundos das mais de cem proposições

Uma das questões que o Congresso abordava eram os desafios de se ensinar arte na
contemporaneidade e, nesta questão, novamente o distanciamento geográfico, social
e histórico parecia que nos trariam situações e experiências muito diferentes ou até
mesmo, divergentes. Mas não, novamente a contemporaneidade nos unia, nos trazia
cumplicidade, nos tornava realmente um grupo de pessoas ligadas pela Arte (Riseli
Silva, comunicação pessoal, 2014).

O Congresso Matéria-Prima foi assim criado para ser um espaço de disseminação das práticas efetivas que acontecem em sala de aula. Este formato - já experimentado pela comissão organizadora em outros eventos na FBAUL – apresentava a possibilidade de reunir professores que atuam diretamente com a formação de professores, como também os que atuam diretamente na educação
básica e secundária. Como um espaço internacional, o Matéria-prima representa uma contribuição importantíssima no que diz respeito ao formar e ao atuar.
Nas palavras de uma professora de arte da Educação Básica brasileira:
Um congresso/espaço que, ao meu ver, pensa a formação a partir da prática, da ação-reflexão-ação e que demonstra a creditar na importância da partilha, de dar voz e
vez aos que desenvolvem o ensino de arte nas salas de aula: sejam elas no ensino básico,
secundário ou na universidade, uma vez que também nos possibilitou conhecer diversas ações /propostas para formação de professores em arte (Riseli Silva, comunicação pessoal, 2014).

Este espaço contribui para a reflexão e quem sabe para a minimização da
lacuna existente entre a formação e a atuação docente, onde muitas vezes vemos o desenvolvimento de currículos de cursos de formação de professores,
onde aqueles que formam não sabem para onde nem quem formam, resultando
numa formação desprovida de sentido e desconexa da realidade.
Desta maneira, o Matéria-Prima representa um rico espaço de diálogo, possibilitando que formadores de professores, alunos, ou professores da escola
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submetidas, setenta e cinco selecionadas e 65 efetivamente apresentadas, advindas de professores e pesquisadores pertencentes a programas de pós-graduação, professores universitários, professores da escola básica, e professores ainda em formação. É interessante notar que estas comunicações foram organizadas numa dimensão horizontal, onde os níveis de formação, titulações e as distintas atuações profissionais dialogavam entre si, tendo a possibilidade de troca.
Tomo aqui, neste momento, o depoimento de uma docente do Brasil, participantes do Congresso, que traduz sua impressão:
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básica, possam se ver no seu contexto de atuação, desvelando outros modos de
se pensar a formação e atuação no ensino e apresendizagem da arte.
Um congresso que nasceu pelo desejo de João Paulo Queiroz e seus alunos
em 2012, dentro de uma sala de aula, onde alunos e professores do curso de
Mestrado em Educação Artística da Universidade de Lisboa, mais pontualmente na disciplina de Introdução à Prática Profissional II buscavam formas concretas de refletir sobre práticas de ensino e aprendizagem em arte, expandiu seu
território e agora nesta edição de 2013, profissionais de outros países também se
encontram para trocar suas impressões e resultados de seus trabalhos.
Ao organizar o congresso com este formato, além da possibilidade de troca
e diálogo com outros profissionais vejo uma valorização efetiva da prática docente dos professores da escola básica. Para divulgarem seus trabalhos, cada
um precisou parar, silenciar a si mesmo e perceber o quê efetivamente estava
contido em suas experiências diárias. É maravilhoso encarar a prática docente nesta dimensão e poder considerar a docência como pesquisa e o professor
como pesquisador.
Por meio das comunicações, o congresso possibilitou a cada um o contato
com outros modos de atuação em sala de aula, outros modos de encarar a arte e
a educação e também o acesso a outras bases teóricas.
Ao se organizarem em torno do congresso para apresentar suas comunicações e disseminar suas práticas, estes professores tiveram a possibilidade de estabelecer o contato artístitico e cultural com outro continente. Alguns profissionais conhecidos por mim nunca haviam estado no continente europeu. Sendo
assim, esta foi uma oportunidade de expandir suas ideias e práticas, mas também de expandir sua própria cultura, por meio do contato com o lugar e com
o outro, contatar referências que para muitos só existiam por meio do estudo.
Percepção fundamentada num relato de uma docente de arte brasileira:
Para mim que “saí” de Jacareí, uma cidade do interior de São Paulo, sozinha, para apresentar um de nossos trabalhos, crença e projetos, com um frio na barriga, atravessar o
Atlântico pela primeira vez, foi um prazer e uma alegria imensa encontrar com tantos outros colegas de diferentes lugares e realidades e constatar o quanto as angústias,
dúvidas, certezas, caminhos, olhares e fazeres no ensino de arte atualmente transitam
pelas mesmas questões, abordam linguagens parecidas, convivem com realidades sociais
tão próximas embora distantes geograficamente, problemas e dificuldades pedagógicas,
didáticas, materiais, de formação e de currículo tão semelhantes embora tão diferentes
quando vistas num primeiro momento (Riseli Silva, comunicação pessoal, 2014)

Outro ponto de extrema relevância neste espaço, que vai para além da disseminação oral e da publicação dos artigos nas atas do congresso, é a publicação
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da Revista Matéria-Prima (2013 a; 2013 b). Vejo-o como uma grande contribuição para área, pois a qualidade dos artigos selecionados, impresso e on-line
significam, para todos nós, uma importante fonte de pesquisa, relacionada a
outras práticas de ensino de arte, de formação e atuação docente em arte no
contexto íbero-americano.
Nas palavras de uma participante: “Isto não é o fim; é o começo da discussão!”
Agradeço ao João Paulo Queiroz pelo convite, pela parceria, pelo trabalho.
Que o Matéria-Prima tenha vida longa, que sua construção vá consolidando
cada vez mais, e continue assim, a estreitar nossos laços como cidadãos e também como professores e pesquisadores voltados para o ensino da arte.
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Educação Artística,
Matéria-Prima para
a Cidadania
Art education, raw materials for citizenship
LUÍS JORGE GONÇALVES
(Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes;
Comissão Executiva do Congresso Matéria-Prima)

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 uma linguagem
presentacional dos sentidos, transmite significados que não podem ser transmitidos
através de nenhum outro tipo de linguagem, tais como as linguagens discursiva e científica. Não podemos entender a cultura de um país sem conhecer sua arte.
(Barbosa, 2009)

A emergência da consciência humana está intimamente vinculada ao uso de
pigmentos naturais. Mas o momento crucial é quando se passa do seu uso em
deposições funerárias para a criação de registos gráficos abrindo, há cerca
40.000 anos na Europa, um novo capítulo na humanidade. A criação de imagens, que reproduzissem a natureza, ou sem correspondência directa com o
observável, foi motivada por histórias que desconhecemos, mas que nos levam
hoje a colocar hipóteses e a imaginar como eram as narrativas e as crenças.
As imagens estão inseridas em contextos de grutas e ao ar livre, pintadas e
gravadas, mas também como arte móvel, provavelmente em espaços onde se
realizavam outras artes performativas, música e dança, com corpos pintados
(Lewis-Williams, 2005). Neste contexto, a criação de imagens foi um pilar que
teve por detrás o que hoje designamos de artistas. Durante o Paleolítico Superior, a qualidade e complexidade plástica das imagens é tão elevada, de que é
exemplo a procura da ilusão de movimento em animais representados, o que
leva a pensar que há uma especialização na produção/criação das imagens.
Estamos no mundo dos artistas e de uma correspondente formação
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artística que era também extensível à música e à dança. Como se dava esta
“educação artística” em sociedades tão recuadas no tempo? Naturalmente não
temos informações sobre os processos de formação, mas devia passar pelo observar e repetir o que os mais velhos realizavam (Groenen, 2000). Mas existe
o mais importante que é o ato de imaginar movimentos corporais, sons e imagens. São acções que nos fizeram humanos. Até hoje a criação, do que consideramos arte, é um dos pilares das sociedades que investem fortemente no ensino
artístico, porque faz parte da unificação cultural das sociedades. A arte como
matéria-prima que nos tornou humanos.
Hoje temos a percepção de que, pelo Mundo, as imagens criadas pelos homens se começaram a diferenciar estilisticamente, podendo já corresponder a
“identificações” culturais de diversos grupos humanos. A arte começa a tornar-se símbolo de culturas e da multiplicidade entre as distintas comunidades. A
“educação artística” foi a espinha dorsal da pluralidade de culturas, porque
pressupunha a criação e a transmissão das imagens que representavam as sociedades (Didi-Huberman, 2013).
Nas primeiras civilizações, as imagens artísticas tornam-se símbolos das
culturas. Um determinado estilo de representação da figura humana, por exemplo, simbolizava a civilização do Egipto, da Suméria, da Grécia, ou Maia. As
imagens são cultura, são identidade e mais ainda, Civilização. Na retaguarda
está um sistema, não documentado, de “ensino artístico”, que fez prevalecer
modelos artísticos, em alguns casos durante três mil anos, como no Egipto. O
artista cria imagens, edifícios, objectos, ambientes, sons, movimentos e aromas
cujo significado intrínseco está para além da compreensão do “artista” (Panofsky, 1989:33). A arte como matéria-prima da diferenciação de civilizações.
Uma longa duração (Braudel, 1989) artística é um sistema essencial à identidade das culturas, onde a educação artística foi a base. Era no contexto familiar
e em oficinas que se passava a “educação artística”, em ambiente de trabalho,
numa fórmula de evolução de ensino - de aprendiz para oficial e, finalmente,
para mestre. No entanto, o trabalho do artista não era socialmente reconhecido, embora a obra fosse admirada (Barasch, 1996).
Por outro lado, a educação artística para as elites, fazia parte do seu ensino,
como se vislumbra na obra de Plínio (Historia Naturalis, livros XXXIV, XXXV e
XXXVI), que era um manual de educação para as elites, onde se incluíram cap��
ítulos dedicados às artes (a partir dos materiais usados, metal e mármore). Estas
elites, particularmente as económicas, políticas e militares tinham nas colecções um dos padrões diferenciador do seu status. A arte como matéria-prima
para a identidade e diferenciação social.
No Renascimento este duplo sistema de “educação artística” está ainda
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vigente. Por um lado, o artista iniciava o seu processo de ensino dentro da família e duma oficina, num sistema de aprendiz, oficial e mestre. Por outro lado,
a “educação artística” continuou a ser um elemento diferenciador das elites
políticas, religiosas e económicas da restante população. Iniciou-se a era das
grandes colecções que culminaram com os grandes museus europeus. A arte
como matéria-prima das colecções.
No século XVIII inicia-se um processo gradual de “democratização” do ensino artístico, tanto ao nível do artista como dos públicos. As academias asseguravam novos processos de educação para os artistas, mas também para as
elites políticas e económicas. Nasceu a enciclopédia e a crítica literária, sendo
Diderot protagonista de ambas. A educação artística tem agora meios que permitem a sua generalização e, paulatinamente, foi sendo incorporada nos sistemas de ensino que os estados liberais implementaram ao longo século XIX. A
arte como matéria-prima para a educação.
Hoje a educação artística está concretizada nos modelos de ensino. É fundamental na formação de cidadãos, porque a arte, quer na vertente de desenvolvimento do potencial artístico, quer na vertente de formação da leitura, interpretação e fruição das artes, por parte dos públicos, é um pilar na educação cívica,
mas também de desenvolvimento individual.��������������������������������
Uma sociedade onde os indivíduos não têm uma educação artística é uma sociedade mais pobre na cidadania,
com menor “capacidade imaginativa” para ultrapassar problemas. É conhecido o exemplo de Singapura, que após a sua independência, em 1965, apostou
numa especialização económica de produção industrial, direccionando o seu
sistema de ensino para a formação nas engenharias e retirando as artes e humanidades dos currículos. Mais recentemente, quando foi necessário direccionar
a economia para as indústrias dos vídeo-jogos, verificou-se que a juventude de
Singapura carecia de uma imaginação direccionada para o desenvolvimento
daquela indústria, o que levou à reintrodução de disciplinas artísticas nos currículos escolares (Lee, 2000). Este exemplo tornou-se um clássico de como as
artes na educação são um dos pilares da cidadania e do desenvolvimento intelectual completo no Homo Sapiens. Os cerca de 40.000 anos, na Europa (talvez mais!), de manifestações artísticas precederam e acompanharam sempre
o desenvolvimento tecnológico, não existindo este sem a imaginação artística.
Como escreveu José Leite de Vasconcelos “os artistas advinham muitas vezes
o que, por outro lado, os investigadores descobrem e documentam à custa de
fatigante labor cerebral (Vasconcelos, 1980: 248).
A educação artística, em toda a sua diversidade nas artes, é a matéria-prima
para uma cidadania porque ajuda o homem a mudar o seu horizonte de visão e
percepção do mundo, a adquirir imaginação, criatividade e principalmente a
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sensibilização para as manifestações artísticas e o reconhecimento das expressões culturais. São inúmeros os exemplos de como através da arte o Homem fez
prevalecer os seus ideários na busca da generalização de uma cidadania ativa.
Veja-se, a propósito, como uma galeria de arte foi capaz de promover o espírito
colectivo que moveu um conjunto de artistas, “substanciando as individualidades no exercício da transcendência e da verdade da arte: marca presente de
uma geração” (Pereira, 2011: 1572).
O Congresso Matéria-Prima trata de cidadania porque nos reúne em torno
do tema da Educação Artística: uma das matérias-primas das culturas, pelo
que nos diferencia na diversidade de estilos de cada cultura e pelo que nos une
como Homo Sapiens. A arte como matéria-prima para a cidadania.
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Resumo: Por meio deste artigo, fruto do pro-

jeto de pesquisa Material Educativo Virtual
em Arte (2012), desenvolvido no Programa
Institucional Arte na Escola da UNIVILLE,
serão analisados e problematizados materiais educativos disponíveis em sites de
museus e instituições culturais de países da
América Latina, pensados também como
uma ferramenta no processo de ensino/
aprendizagem no contexto escolar.
Palavras chave: ensino/aprendizagem / arte
/ contemporaneidade / virtualidade.

Title: Teaching/learning of art in a contempo-

raneity: a critical analysis of virtual educational
materials
Abstract: Through this article, result of the research project Virtual Educational Material of
Art, developed by Outreach Program Art in the
school of Univille, will be analyzed and problematized educational materials available on
websites of museums and cultural institutions
of Latin America, also thought as a tool in the
teaching /learning in the school context.
Keywords: Teaching/learning / art / contemporaneity / virtuality.
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Ensino/aprendizagem
da arte na
contemporaneidade: uma
análise crítica de materiais
educativos virtuais
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O acelerado desenvolvimento tecnológico e a sala de aula

O contexto contemporâneo é marcado pelo desenvolvimento tecnológico, cujas
mudanças geradas refletem-se nos relacionamentos no e com o mundo, assim
como na educação formal: fala-se em mail art, em web art e em educação à distância. Artistas produzem trabalhos diretamente no ambiente virtual e se tem
aulas em web conferências. Boa parte das escolas tem ao menos um projetor
data-show, o que permite ao professor trabalhar maior quantidade de imagens,
já que não terá custo com a impressão, e de forma mais adequada, uma vez que
o tamanho da projeção conduz à melhor visualização.
A tecnologia como instrumento na escola é uma realidade, entretanto, deve-se questionar com que medida e finalidade a mesma vem sendo utilizada.
O uso do projetor em lugar do retroprojetor de transparências, que por sua vez
substituiu o projetor de slides, por exemplo, configura-se apenas na substituição de um recurso por outro, já que tais equipamentos, ao projetar imagens na
parede, cumprem a mesma função. Nesse sentido, pode-se observar que embora se viva em um contexto de rápido desenvolvimento tecnológico, em muitos
casos a mudança se reflete apenas no equipamento utilizado, e não nos procedimentos de ensino que não acompanham o pensamento por traz da tecnologia.
É certo que cada vez mais professores usam a internet para que os alunos
realizem pesquisas ou tenham contato com atividades educativas, todavia,
deve-se questionar se de fato tratam-se de pesquisas conscientes da natureza
e recursos da web (em lugar de mera reunião de informações a partir dos comandos CTRL + C seguido pelo CTRL + V em consonância com a transcrição
de informações de enciclopédias), e se as atividades propostas pelos sites utilizam-se de novos procedimentos e se são realmente educativas em lugar de
puro entretenimento.
Sem dúvida alguma a internet tem muito a oferecer para o desenvolvimento de aulas na escola, assim como para a construção e realização de atividades
educativas, mas é preciso tomar-se consciência de qual é a parte do diabo (Maffesoli, 2004). Ao mesmo tempo em que oferece recursos e facilita processos, o
ciberespaço configura-se em um grande desafio para o contexto da educação,
já que por traz da tela do computador um mundo encontra-se disponível e não
há limite de tempo, de espaço ou de quantidade de informação. Mas como fazer de tais características aliadas e não concorrentes no processo de construção
de conhecimento? Como utilizar-se dos recursos próprios e da arquitetura do
cibererpaço dentro na sala de aula? Em busca de possíveis respostas para estas,
entre outras questões, iniciou-se o projeto de pesquisa “Materiais Educativos
Virtuais em Arte” (2012) no intuito de entender como os setores educativos de
instituições culturais e museológica vem desenvolvendo materiais educativos

1. Atividades educativas no ciberespaço
Se o novo nos parece desviante, a tendência é patologizar o comportamento e, consequentemente, orientar a ação docente para o retorno aos modelos conhecidos, ou
seja, levar a uma ação repressora do novo comportamento (Abreu, 2009: 55).

A partir do referido projeto, foram identificados cerca de cinquenta sites de
museus e instituições culturais de diferentes países com página dedicada ao
setor educativo. A partir destas, por meio de análise conceitual e metodológica, constatou-se que os espaços educativos dos sites brasileiros possuem, em
maioria, apenas orientações quanto às suas ações com o público e divulgação
de programas (visitas, oficinas, palestras, etc.) e não atividades ou materiais
virtuais que possibilitem a construção do conhecimento em arte e explorem as
possibilidades específicas do ciberespaço.
O site do Museu de Arte de São Paulo (MASP), por exemplo, disponibiliza
uma linha do tempo com imagens de obras do acervo, catálogos de exposições em portable document format (pdf ), informações acerca de suas ações
educativas e museológicas (como restaurações e estudos científicos), além
de informações básicas referentes às exposições que já ocorreram e das que
ainda estão em cartaz. O serviço educativo virtual deste, que se afirma como
o mais importante museu de arte ocidental do hemisfério sul (conforme seu
site), limita-se a fornecer informações e não explora a amplitude de recursos
presentes na web. Da mesma forma, o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), também conforme afirmação em seu site, tem a missão de “colecionar, estudar, incentivar e difundir a arte moderna e contemporânea brasileira, tornando-a acessível ao maior número de pessoas possível”, ou seja,
utiliza sua página da web apenas como um espaço de informações, não de
construção de conhecimento. Embora seja legítimo a utilização do site para
ampliar infinitamente as fronteiras do espaço físico na divulgação do acervo e
de informações acerca das atividades e pesquisas desenvolvidas pelo museu,
ambos ainda encontram-se muito aquém de suas possibilidades de uso. Mesmo que o MASP possibilite uma visita virtual via Google Art Project, a mesma
acaba se resumindo à ação pela ação.
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e como os mesmos podem ser aproveitados em sala de aula pelo professor de
arte. Nesse sentido, por meio desse artigo, serão analisados e problematizados
materiais educativos disponíveis em sites instituições culturais de países da
América Latina, pensados como ferramentas no processo de ensino/aprendizagem da arte.
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O contexto atual não nos permite mais ignorar que os modos de se compreender o espaço, a comunicação e a construção de saberes foram profundamente transformados, sem perspectiva ou possibilidade de retrocesso. Os espaços
podem não ter territórios, assim como a comunicação pode ser anárquica e em
rede (Lévy, 1999). As instituições culturais, ao proporem um espaço virtual com
ações educativas, já não podem se limitar a oferecer informações institucionais. Assim como a educação, ao propor iserções tecnológicas e a emancipação
dos sujeitos, não pode-se contetar em permanecer alheia a tais tranformações.
As gerações de “estrageiros e nativos digitais” devem se enfrentar e dialogar
(Freitas, 2009).
Com o advento da internet, os limites em relação ao ensino oral e escrito
no campo educacional foram rompidos, estabelecendo uma nova dinâmica no
processo de produção, acesso e compreensão do conhecimento. Outras formas
de ensinar e aprender se tornam possíveis (Arruda, 2009) e espaços que se propõem educativos devem explorar essas possibilidades.
O site do Museu Nacional do México (www.munal.com.mx), por outro lado,
oferece recursos para professores na exploração da natureza hipermidiática e
rizomática da web: guias, imagens, vídeos, textos e espaço de publicações e discussões acerca da arte/educação. Da mesma forma, o portal da Pinacoteca do
Estado de São Paulo, que possui um espaço projetado para contribuir com a relação entre arte e a educação, se propõe a oferecer novas experiências e objetiva
proporcionar divertimento, construção de saberes e ser recurso pedagógico na
sala de aula. As atividades propostas no site tem como base as ações desenvolvidas pelo Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo. Contudo, tais
atividades, embora interativas, na medida em que possibilitam a apropriação e
recombinação da mensagem por seu receptor, e essencialmente virtuais, considerando que se realizam por meio da atualização e não da impressão (Lévy,
1999), permitem problematizar o teor educativo de uma atividade puramente
de entretenimento. O jogo “Símbolos” disponível no portal NAE –Digital tem
como palavra de ordem “relacionar” (Figura 1). Objetiva explorar os gostos e
as percepções pessoais dos navegadores a fim de discutir arte. As instruções do
jogo são as seguintes:
Relacione os símbolos que aparecem ao lado esquerdo da tela às imagens
da exposição Arte no Brasil: uma História na Pinacoteca de São Paulo. Escolha
sua imagem e clique sobre os símbolos para selecioná-los. Você pode usar até
três símbolos para cada imagem. O mais legal é deixar por escrito o porquê você
escolheu cada símbolo no espaço logo abaixo da imagem. Aproveite e compartilhe suas escolhas no Facebook da Pinacoteca. Se quiser, você também pode
salvar os resultados.

Figura 1. Jogo “símbolos” do portal NAE — Digital.
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Embora tal atividade provoque o interator a construir uma opinião que fuja
do apenas “gostar” ou “não gostar”, questiona-se se associar símbolos que significam “esta obra deu trabalho” ou “esta obra é perfeita” à trabalhos artísticos
do acervo de fato possibilita a construção de saberes. Se sim, em que medida
isso se dá?
Percebe-se que a preocupação da atividade mencionada anteriormente se
reserva ao contato daquele que navega com as imagens das obras do acervo
da instituição. Que seja resgatada para a presente discussão as afirmações de
Walter Benjamin (2012) em relação à reprodutibilidade técnica da obra de arte.
Enquanto a massa se preocupa em ter uma cópia de objetos como forma de estabelecer proximidade com ele, a reprodutibilidade técnica do objeto artístico o
emancipa de sua posição parasitária pela primeira vez na história, aumentando
suas oportunidades de exposição. A arte reproduzível possui um importante indício social: se aproxima do público, e por que não dizer, incentiva o público a
desenvolver sua capacidade de crítica e fruição. Neste sentido, a atividade proposta pelo NAE — Digital relaciona-se conceitualmente aos princípios libertários do ciberespaço, contudo, o mesmo não ocorre efetivamente.
O site da Fundação Bienal também disponibiliza espaço voltado ao educativo. Diferente da Pinacoteca, citada anteriormente, faz uso de especificidades
do ambiente virtual no engendrar de um jogo. O mesmo consiste na seleção
de imagens de trabalhos da 30ª Bienal de São Paulo, A iminência das poéticas,
disponíveis no site (www.bienal.org.br), e no agrupamento das mesmas na formação de uma constelação. O usuário pode determinar o tamanho, disposição
e ordem das imagens e, quando pronta a constelação, disponibiliza-la nas redes sociais, assim como ter contato com outras constelações formadas pelos
demais usuários. Tal atividade está em diálogo com a concepção da exposição
e sua curadoria, visto que, segundo texto o explicativo do jogo, foi pensada em
constelações [...] nas quais as obras dos artistas se relacionam de alguma maneira. Trata-se uma atividade por meio da qual se vivencia a mesma lógica da
curadoria e a compreensão desta por meio da experiência, tornando-se assim
autor de seu conhecimento. Este exercício, por meio do qual o estudante pode
exercitar sua autonomia, só pode ser vivenciado por meio do ciberespaço, já
que foi concebido para tal. A partir do mesmo, que pode ser realizado na sala
de informática, o professor tem a possibilidade de colocar em pauta para discussão a curadoria, a experiência estética virtual em comparação com a vivência da produção artística em meio físico, além do estudo de trabalhos e artistas
que compõem uma das exposições de arte mais importantes do mundo e que
nem sempre é visitada pelos estudantes em período escolar. Cabe ressaltar que
acredita-se que o site da Bienal funcione como um instrumento informativo e

Os métodos e os programas calcados em lógicas lineares e a preocupação demasiada
em possibilitar aos educandos o mero acesso a informações, descuidando-se de torná-las significantes, o que evidencia a procura por manter o modelos comunicacional de
transmissão de informação (Bonilla, 2009: 33).

Fora do contexto latino-americano, foram analisados até o momento sites de
museus e instituições culturais com o objetivo de estabelecer relações e parâmetros. Dentre eles, o Rubin Museum of Art (http://www.rmanyc.org/) localizado nos Estados Unidos. Dedicado a promover exposições orientais de sociedades como a Iraniana, a Tibetana e a Chinesa, disponibiliza online recursos
educativos das exposições já encerradas, desde os menos interativos, como áudio-guia, catálogos, galerias digitais com fotografias do espaço e dos trabalhos
artísticos e vídeos com comentários de curadores, até outros mais interativos.
Os “interativos”, por sua vez, assim identificados pelo próprio site, são arquivos
para download com informações e imagens. Em estrutura de hiperlink, é possível navegar por textos, imagens e animações (enquanto arquivo criado para
interação offline, contudo, seus recursos são esgotáveis). Alguns destes documentos são lineares, propondo que após a leitura e visualização das imagens
de um trabalho continuemos (continue) ao próximo (next), de forma a reproduzir a ação de virar a página típica do manuseio de um livro impresso. Para
algumas das suas exposições, são disponibilizados microsites (sites dedicados
unicamente a elas), contendo página para eventos, blog, imagens, textos e atividades educativas tais como concursos, quizes, criações interativas online, mapas, animações, glossários, análises de trabalhos artísticos, áudios, guias para
trabalhos pedagógicos, tutoriais, espaços para questionamentos, discussões,
publicações de poesias, entre outros. As possibilidades, neste caso, são maiores
e se torna notável a crescente preocupação em relação a construção de saberes
no contexto e aproveitamento do ciberespaço e que, assim como o site da Bienal, podem ser aproveitados pelos professores dentro da escola.
Considerações

Quanto à velocidade do surgimento e renovação dos saberes, o ciberespaço suporta tecnologias que amplificam, exteriorizam e modificam funções cognitivas
humanas tais como a memória, a imaginação, a percepção e o raciocínio. Essas
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educativo acerca da mostra, ou seja, como um recurso de preparação da visita
ou espaço de memória, mas não como substituto.
Bonilla, no que diz respeito à ressignificação e aproveitamento das novas
potencialidades oferecidas pela tecnologia, afirma ser necessário desestruturar
os padrões naturalizados pela escola, tais como
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formas de acesso à informação e aos novos modos de conhecimento favorecem
o saber que, como paisagem estática e demarcada, nunca mais existirá livre da
complexidade do ciberespaço. Com a extensão da cibercultura, coloca-se em
jogo principalmente os critérios de avaliação e o julgamento da sociedade perante as coisas: o saber poderá ser transmitido pelas coletividades humanas e
não mais apenas pelos “sábios” (Lévy, 1999).
Não são necessárias pesquisas aprofundadas para constatar-se as mudanças nas maneiras de ler, de escrever, de comunicar, de informar e de interagir. A
mídia, veículo da mensagem (Lévy, 1999) tem se tornado múltipla. Como consequência, passa-se a discutir a função da escola, do professor e dos métodos
que insistem em não acompanhar e, muitas vezes, ignorar as transformações
pelas quais seu público está sujeito. A relação com o conhecimento é outro e,
mais do que nunca, torna-se premente aprender-se a conhecer o conhecimento
(Morin, 2010).
O processo ensino/aprendizagem em artes, neste contexto, é afetado de
modo peculiar. No Brasil, apenas em 1971, por meio da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, o poder da imagem e da percepção estética como fontes
de conhecimento são valorizados, ainda que de maneira paradoxal, na hierarquia
das disciplinas escolares (Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte, 1997). A disciplina de Artes, neste contexto de mutações extremas e desdobramentos históricos fragilizados, passou a enfrentar tanto os questionamentos gerais como os
seus próprios. A natureza da imagem também não é mais a mesma. “No cérebro
universal, tem passado por diferentes modos de ser, partindo da presença para a
representação e, finalmente, para a simulação” (Druckrey, 2005: 390,).
A educação estética (Nazario, 2005), contornada por fronteiras móveis e
localizada entre o que sempre está ou o que eventualmente atualiza-se, é responsabilidade de todas as ações institucionais que se digam educativas. Para
tanto, espaços culturais, museológicos e de educação formal necessitam revisitar conceitos e direcionar suas ações para que não se percam em meio aos novos
espaços construídos.
Percebe-se que algumas instituições culturais e museológicas de países como
o México caminham em direção à exploração dos recursos e ferramentas disponíveis no ciberespaço, e que o Brasil, embora de forma incipiente, também caminha neste sentido. Sabe-se ainda que, cada vez mais, escolas exploram a tecnologia como ferramenta de ensino, entretanto, por trás da tela do computador ainda
existe um universo inteiro a ser explorado no contexto da arte/educação.

Contactar as autoras: alena.marmo@univille.br
/ barbara.bublitz@gmail.com
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Resumo: Neste artigo pretendo demonstrar

como a animação stop motion pode ter a
função singular de incluir conteúdos transdisciplinares entre a textualidade e a linguagem visual, proporcionando o desenvolvimento harmonioso do pensamento complexo do ao adolescente.
Palavras chave: Animação stop-motion /
ensino / linguagem visual / pensamento
complexo / transdisciplinaridade.

Title: From the text to the stop-motion
Abstract: This article pretends to demonstrate

how a stop motion animation may have the
function to contents trans-disciplinary ideas
between textuality and the visual language, providing the harmonious development of teenager’s
complex thought.
Keywords:

Stop motion animation / complex thought /
visual language / teaching / transdisciplinarity.

Introdução

A animação stop motion enquanto atividade didática desencadeia no adolescente, a partir de pressupostos transdisciplinares, o desenvolvimento do pensamento complexo. Tendo como ponto de partida o domínio do texto, o adolescente apropria-se de um conjunto de conceitos, atribui-lhes significados
visuais, faculta-lhes movimento, sistematiza processos técnicos e criativos e,
posteriormente divulga a sua realização aos outros. É a superação de todas estas etapas que promove no adolescente o seu desenvolvimento e convocando,
deste modo, a sua emancipação.
1. A validade da linguagem visual no adolescente

O adolescente perante a sua necessidade de autonomia expande as suas relações e consequentemente a sua identidade. Este ao refletir e ao reestruturar-se
através de teorias e práticas, não só está a realizar a sua integração na sociedade

2. O stop-motion enquanto objeto visual complexo

A linguagem visual é intrínseca ao Homem. Para além do afeto e da segurança,
necessitamos descobrir, fruir, atribuir significado, dominar processos e criar. A
animação stop motion é um desafio criativo, complexo, vasto e obrigatoriamente
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como propõe a sua retificação, porque esta nunca estará de acordo com os seus
desejos (Inhelder & Piaget, 1976: 250-4). A influência do adulto depende da disponibilidade que este tem para o ouvir. Neste contexto, a sua influência dirige-se
para valores estruturais do sujeito. Na escola, os momentos de aprendizagem
criativa proporcionam relações de comunicação em que o adulto assume um papel de referência para o adolescente. No domínio cognitivo, o adolescente inicia
a sistematização de ideias e pensamentos abstratos que permitem a formulação
do hipotético, princípio ativo necessário ao processo criativo da animação.
Como sabemos, no processo de constituição do pensamento formal, as linguagens cumprem um papel fulcral porque colaboram na sistematização e organização de uma rede complexa de informação dos fenómenos e saberes. A
cognição influencia a linguagem. Por outro lado, a linguagem, de facto, afeta
determinados aspectos do pensamento e da cognição.
Elliot Eisner, artista e pedagogo, defende a ideia que o pensamento não só
está relacionado com a linguagem como também está relacionado com a experiência e a perceção visual. Falar sobre um tema requer a utilização de imagens
e este fenómeno é, por si, cognitivo. Para entender e/ou criar objetos visuais,
utiliza-se uma terminologia específica transmitida na educação visual. A linguagem visual é tão legítima como qualquer língua; dotada de valores simbólicos, concede às formas múltiplos significados. Por isso, aprender a sua gramática é um passo fundamental para a compreendermos e podermos frui-la. Tendo
em consideração as preocupações de Eisner (1995) que contesta a possibilidade
de se apreciar a realidade sem uma linguagem artística, metafórica, diferenciada e complexa, situação que contamina o paradigma curricular do ensino
básico que sobrevaloriza a educação racional, a experimentação criativa da
animação stop motion alcança, a meu ver, o lugar onde o método, a motivação
de criar e a vontade de emancipação coabitam em conformidade.
Deste modo, podemos afirmar que a apropriação dos mecanismos da linguagem visual que sugere, através do domínio técnico, o sentido de elasticidade, movimento e transmutação, proporciona momentos únicos e completos de
aprendizagem e integra o adolescente enquanto mediador de relações dicotómicas como teoria-prática, autonomia-conformidade, criatividade-metodologia, fantasia-realidade. A função conciliadora é fundamental para o desenvolvimento global do adolescente.
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Figura 1. A partir do story board
o aluno inicia a concretização dos
cenários. Foto: Fonte própria.

Figura 2. Aluna monta cenário enquanto
colega experimenta o registo a imagem.
Foto: Fonte própria.

estruturado no qual os adolescentes superam etapas diferenciadas — seleção,
interpretação, story-board, criação de cenários e marionetas, manipulação, registo de imagens, edição e montagem das imagens — e atribuem-lhe o sentido
da sincronia e da harmonia, tal como os possibilita aglutinar variados conceitos
transversais a várias disciplinas. Também é capaz de gerar respostas invulgares,
embora apropriadas, a questões (Feldman, 2001: 273). Na realização de uma animação conteúdos de diferentes disciplinas se cruzam e se completam. Também, se agregam estratégias pedagógicas diferenciadas (exposição de conceitos, discussão, investigação, trabalho individual e cooperativo na concretização
e montagem dos produtos visuais, registo de imagens, utilização de software,
auto-reflexão, análise crítica, correção, divulgação e avaliação) exigindo a reciprocidade entre o pensamento divergente e convergente. Conforme a tipologia
de cada atividade os alunos apropriam-se do espaço de sala de aula de acordo
com as suas necessidades. Durante a montagem dos cenários e das marionetas
e o consequente registo de imagens (figuras 1 e 2), as adversidades são consideráveis — falta de espaço, presença de luz natural, número elevado de alunos
— estas tornam-se desafios e logo se apresentam as soluções mais adequadas.
Conscientes da dificuldade em controlar a luz, cada grupo executa o registo
dos frames (14 a 16 para cada segundo) em contra-relógio o que impõe partilha
rigorosa das tarefas e concentração.
Posteriormente, no Estúdio Multimédia, os alunos transferem as imagens
para o computador, trabalham-nas em Photoshop Elements 4.0, eliminam da
imagem as estruturas metálicas que suportam as marionetas e contrastam a
imagem. A montagem dos frames no Movie Maker confirma a boa simulação
do movimento ou reclama a necessidade de voltar atrás para registar mais
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Figura 3. O Encantamento das Sereias, a partir dos
Lusíadas de Luís Vaz de Camões. Foto: Soraia Carvalho
2012. Prémio Voto Popular Bibliofilmes.
Figura 4. Enquanto Monet descansa..., a partir da Natureza
Morta de Monet. Foto: Inês Freitas. 1º Prémio A minha
escola adota um museu.
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imagens com o fim de corrigir a lacuna. A persistência e a exigência técnica são
reforçadas para mais um desafio ser superado.
Por último, os produtos são divulgados no ciclo de animação, programado
pelos alunos, onde as melhores curtas são apresentadas no auditório da escola,
momento onde os colegas têm a possibilidade de votar na curta mais criativa.
As curtas também têm a possibilidade de concorrer a concursos: em três anos
de produção, duas curtas foram premiadas com o 1º prémio pelo Museu da Fundação Calouste Gulbenkian e IGESPAR (figura 3 e 4), uma com o prémio voto
popular no concurso da Bibliofilmes e LER+ e outras duas ganharam visibilidade
no Concurso Europeu U4Energy, patrocinado pelo comissário europeu para a
energia, em Bruxelas.
A divulgação dos produtos é recompensadora. Outro momento verdadeiramente gratificante para os alunos, foi a exibição de animação, intitulada Fantasia para Lalique, no Paço dos Duques, em Guimarães, Capital da Cultura 2012.
Conclusão

Enquanto objeto visual, a animação stop motion incorpora ideias e saberes, reclama o rigor e a exigência, evoca o estético, desenvolvendo a perceção e o pensamento complexo. O adolescente é chamado a intervir com soluções adequadas e pertinentes e, deste modo, formaliza o seu entrelaçamento com o mundo,
num formato inesgotavelmente criativo.
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Resumo: Este artigo expõe uma reflexão em

torno do desenho como ferramenta de construção de pensamento, no processo criativo
do projeto de design. Do tradicional ao digital, será abordado o seu tributo na conceção de projetos de design, examinando-o
como processo mental e físico. Recorrendo
a enunciados como uma estratégia para promover o uso deste tipo de desenho no processo criativo dos alunos.
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Title: From brain to hand | drawing as a dialogue

in the creative process
Abstract: This paper exposes a reflection on
drawing as a thinking construction tool in the
creative process of a design project. From traditional to digital, its tribute in the conception
of design project approached, examining it as
a mental and physical process. Using statements as a strategy to promote the use of this
sort of drawing in the students creative process.
Keywords: Films / Cinema Animation / Visual
Arts / Emerging Technologies / Collaborative.

Introdução
O Desenho é a disciplina que melhor estrutura o mundo das imagens visuais. Ele é
a ferramenta da mente, do olho e da mão. Em todas as áreas das artes visuais que
trabalham com o espaço e no espaço, com o espaço e o tempo, o desenho é o meio-linguagem mais eficaz, entre o pensamento, a acção e a intenção. Com enorme economia
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Do cérebro para a mão:
dialogar pelo desenho
no processo criativo
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de processos o desenho delineia com clareza suficiente uma ideia, uma intenção, um
projecto. Ele é o ponto de partida para desenvolver uma ideia e pode ser também o
ponto de chegada dessa mesma ideia (Gonçalves, 2001: 180).

O desenho, no sentido metafórico, está em todo o lado. Desde a caneta com
que escrevemos, passando pelos objetos do dia-a-dia, a mesa do café onde
discutimos e refletimos a poesia, a arte da vida, até à escrita, à caligrafia…
TUDO, em suma.
E se pensar na arquitectura, no design e nas artes plásticas no geral nos ilumina de
imediato a mente, se o universo imagético comum nos faz visualizar o Partenon, Santa Maria del Fiori, o Guggenheim de Bilbao, ou entre nós a Casa da Música, e nos faz
“sentir grandes” com as gloriosas capacidades da inteligência humana no desenho
arquitectónico, igualmente nos emocionamos perante as formas de Miguel Ângelo, as
gravuras de Rembrandt, ou a memória de Walt Disney; assim como vibramos na contemporaneidade com os Sagmeisters gravados na carne, o carvão de William Kentridge e as aguadas de Marlene Dumas (Tavares, 2007).

Se olharmos para trás no tempo, relembramos que desenhamos desde que nos
conhecemos. Desde tenra idade que nos incentivam a desenhar de forma a
comunicar, de expressar os nossos sentimentos e de tentarmos representar o
que vemos, o que somos e o que tudo é para nós. Fazer referência ao desenho,
tornou-se algo tão familiar e tão comum à maioria das pessoas, que parece dispensar qualquer definição ou esclarecimento.
Uma vez que desenhar não passa apenas pelo gesto controlado da mão, é de
salientar que este também envolve processos mentais e capacidades de abstração bastante complexos. Quando observamos uma criança a desenhar, a imprimir as suas garatujas no papel, notamos que a própria descoberta e a capacidade de alterar as coisas sobrepõe-se a qualquer significação que lhe possa advir.
Desenhar é levar uma linha a dar um passeio sobre uma folha de papel,
ou, mais recentemente, sobre um dispositivo eletrónico, como são exemplo as
atuais e vanguardista tablets. Do desenho resulta um objeto comum, que está
presente em diversas atividades humanas e que se tornou bastante importante
para o desenvolvimento de determinadas áreas do saber que passam pelas artes
visuais, pela engenharia, pela medicina, pela história, pela arquitetura e pelo design. Podemos assim afirmar que o desenho se revela como uma área de conhecimento propedêutico e “[…] transversal a várias atividades — artísticas ou técnicas, simbólicas ou objetivas” (Tavares, 2007). Daí a sua história acompanhar
a história da arte, a história da arquitectura e a história do design (se as entendermos separadas), mas também dentro do âmbito normativo, a história das engenharias (que sempre o usaram); no entanto, e pese a sua relevância, o seu reconhecimento
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como actividade autónoma é relativamente recente. O desenho foi considerado, desde
sempre, como veículo e projecto (Tavares, 2007).
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1. O desenho / O design

O desenho é indiscutivelmente uma ferramenta fundamental para os alunos
de artes visuais, configurando-se como um modo de produção, representação
e expressão do pensamento. Num vasto campo que vai desde as artes plásticas,
até ao design e à arquitetura, a apropriação do desenho é imprescindível para o
processo criativo, assumindo-se como um discurso comum que pode ser utilizado de diferentes formas consoante o objetivo.
O conceito de design é, do ponto de vista epistemológico, por vezes, confundida com desenho. Mas na realidade são palavras distintas com abrangências
diferentes. Assim, o desenho revela-se como uma ferramenta essencial para a
resolução de problemas na metodologia projetual. Definindo design como uma
atividade objetiva e racional que se realiza através do desenho de projeto, permitindo o entendimento e a visualização de objetos antes da sua concretização.
O desenho configura-se como um meio para produzir, representar e expressar
pensamentos, detetar e resolver problemas, explorar e comunicar informações
— auxiliando no processo de criação da ideia até à elaboração dos desenhos técnicos construtivos, ou seja, de um discurso polissémico a um monossémico.
O desenho é a linguagem comum e transversal a todas as artes visuais e em
simultâneo um dos primeiros modos de comunicar que os seres humanos utilizam — começamos primeiro a desenhar e só depois a escrever. Desde cedo que
temos uma proximidade com o desenho, e que no caso dos alunos de artes visuais os acompanha ao longo do seu percurso, até ao 3º ciclo através da disciplina
de Educação Visual e no ensino secundário, pelas disciplinas de Desenho e de
Oficina de Artes e, no caso do ensino artístico especializado, pelas disciplinas
de Desenho e Projeto e Tecnologias.
Nesta área particular de ensino e, em especial, na disciplina de Projeto e Tecnologias, o desenho configura-se como exploratório, onde se aprende e apreende
pelo desenho, um processo de pensamento que torna visível as ideias e criações.
Entendendo o desenho como uma ferramenta necessária e comum, porquê
que quando solicitamos aos alunos dos cursos artísticos especializados que o
usem como ferramenta de reflexão num processo de problematização, com o
intuito de gerar ideias para solucionarem problemas, os alunos, na sua generalidade, demonstram dificuldades de o fazer de uma forma profícua?
Quando confrontamos os alunos com uma nova proposta de trabalho, detetamos algumas dificuldades quando começam a usar o desenho como forma de pensamento, o que se agrava, quanto mais este registo se distancia do
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conhecido e se aproxima da materialização de novas das ideias. As dificuldades que muitos alunos revelam na apropriação do desenho como ferramenta
de raciocínio de construção do processo criativo de projeto são notórias. Este
processo é moroso e muitas vezes doloroso, pois o desenho adquire um papel
diferente do que vai sendo naturalizado no aluno. Por norma, na escola, ao aluno é pedido que utilize o desenho como mediador de ideias, emoções, de inputs
culturais, como uma forma de representar e não como ferramenta que auxilia o
raciocínio, que traduz o abstrato da ideia para o concreto do desenho no papel;
como forma de raciocinar. Assim, o desenho assume uma nova linguagem, um
discurso diferente que utiliza os códigos utilizados pelo aluno na disciplina de
Desenho. O desenho toma uma nova forma: deixa de ser o desenho fechado
em si mesmo, como resultado artístico, para passar a ser um “companheiro”
de projeto, com o qual se estabelece um diálogo aberto, onde se discutem as e
com as ideias no papel, tornando-as visíveis — cria-se com este uma relação de
simbiose, de mútua cedência. Segundo Brízio (2011), o uso do desenho no processo criativo em design é “imprescindível e incontornável [e] serve a múltiplos
propósitos: ajuda-nos a perceber a realidade, a interpretar contextos de projeto,
[...] a pensar, a testar e sentir soluções, a comunicar e a construir objetos materiais e imateriais. O desenho é a ferramenta e a linguagem que nos ajuda a
atravessar a superfície das coisas, permitindo-nos penetrar na sua espessura”
(Brízio, 2011: 5).
2. Mudanças de paradigmas no ensino do desenho
— proximidades e afastamentos

Com a Revolução Industrial, que as abordagens sobre o desenho assumiram
formas diferentes mediante os contextos em que se inseriam — o desenho para
as artes e o desenho para as profissões. A rápida industrialização e integração
do desenho na aprendizagem dos ofícios originaram uma alteração do paradigma do ensino do desenho, centrando o ensino do desenho nas práticas de
produção industrial, colocando-o na época num modo distinto ao desenho académico das Belas Artes.
O desenho como ferramenta de antecipação de questões relacionadas com
a produção industrial, e como forma de comunicar com a cadeia de fabrico, ou
seja, o desenho como um discurso monossémico. Criando uma clivagem entre os discursos do desenho que deu origem à separação do desenho de objetos
(produção em série) e o desenho académico de Belas Artes.
Atualmente esta clivagem deixou de fazer sentido, devendo em grande parte
à experiência da Escola da Bauhaus. O desenho é mais do que uma mera representação técnica para a reprodução em série. Assume-se como uma ferramenta
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do processo criativo, estabelecendo uma relação de proximidade entre o pensamento (cérebro) e a mão no processo de pensar/desenhar.

O desenho como processo, é a “capacidade de processar informação, de se conjugar com a elasticidade de pensar, na ação de fazer, ver, rever, errar, recusar,
destruir, reconstruir, corrigir, alterar, diversificar, divergir, selecionar, clarificar, formar, conformar, deformar, reformar, prosseguir...desenhar” (Bismark,
2001: 56), ou seja, o desenho como um sistema aberto e indefinido, um espaço
onde se procuram e discutem problemas, se materializam ideias no papel, um
processo de maturação em constante mutação.
3. O desenho analógico e o desenho digital

Ao longo da nossa prática profissional e pedagógica, é notória a contribuição
dos meios digitais no desenvolvimento de projetos de design e, em particular
neste contexto, de design de produto. Ao nomearmos as diferentes etapas do
trabalho de projeto, verificamos que, no momento do desenvolvimento da ideia,
através dos processos tradicionais do desenho/pensamento, os alunos também
têm a possibilidade de antever, com os meios digitais existentes, a funcionalidade e mecânica do objeto. No entanto, é de salientar que toda a ideia deverá
partir do desenho, algo que não pode ser substituído por um qualquer software.
Muitos alunos demonstram uma preferência pelos meios digitais. Na maioria das vezes até como refúgio à prática do desenho. Os recursos informáticos
atualmente existentes são sem dúvida uma grande mais-valia para a experimentação e comunicação no processo criativo. Mas, o recurso a estes softwares
também pode condicionar este processo. O imediatismo que existe entre o cérebro e a mão não é a mesma que a cérebro/ mão/ software/ hardware. O ser humano tem a capacidade de através dos sentidos recolher informações, e fazer
leituras imediatas que se podem reproduzir em ações, ou seja, a capacidade de
pensar, observar um determinado objeto/realidade e em simultâneo reproduzi-lo bidimensionalmente no papel.
A mão é um hardware impressionante de versatilidade porque faz parte integrante
do software, estão conectados diretamente, quase sem distância física. O software e
hardware humano é o modelo para todos os similares informáticos, mas estes ainda
estão longe de se poderem equiparar nas possibilidades de desempenho ao ser humano
(Gonçalves, 2001: 176).
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O desenho deve ser entendido como um meio imprescindível de comunicação e pensamento humano [...] assim como a fala ou a escrita (Emídio, 2001: 59).
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Consideramos normal o recurso a softwares informáticos durante o processo
criativo, mas não na fase de procura concetual. Nesta fase, defendemos que o
recurso ao desenho analógico, como ferramenta de raciocínio, onde se promove
o diálogo entre o criador e o desenho/ideia, é mais profícua que o desenvolvimento em exclusivo ou quase em exclusivo através de ferramentas digitais. Um
recurso precoce a estas ferramentas digitais pode tornar todo o processo bastante redutor. Muitos alunos tentam encurtar o processo criativo e mal atingem
a primeira ideia, passam para a execução da mesma, através de meios digitais,
conseguindo em alguns dos casos atingir um aspeto formal bastante interessante, mas que do ponto de vista funcional se podem levantar diversos problemas.
O tempo de raciocínio / pensamento e de reflexão despendido na conceção através de softwares é acelerado e diferente do necessário num processo analógico,
no qual é privilegiado um permanente confronto de observações e associações
de ideias. Num processo criativo em design de produto, estes problemas devem
ser analisados em grande parte através do esquiço, esboço e desenho — como
funciona, qual a relação com o seu utilizador (antropometria), como se relaciona
com espaço (dimensões, escalas, etc.). O estudo e a prática do desenho aumentam a capacidade criativa, de expressão e comunicação entre as pessoas e em simultâneo desenvolve a capacidade preceptiva. Este é um processo que pode ser
aprendido e ensinado, através do diálogo do exercício orientado, ou seja, através
da prática. Um aluno que evita o desenho, acaba por projetar o que sabe representar e tem dificuldade de ir para além do que já conhecido e experienciado,
que pode levar a pensar que não sabe projetar ou que é pouco criativo. Muitas vezes, os alunos demonstram dificuldade em transmitir pelo desenho o que estão a
pensar, sendo esta situação fruto de falta de exercício do desenho que se reflete
no seu não domínio como forma de expressão que limita a ação.
Notamos bem que quanto mais precoce ou antiga é a utilização dessa capacidade
de desenho, mais fácil é a sua continuação como instrumento eficaz de trabalho
de projecto. E quanto mais tarde se inicia a aprendizagem de mobilização visual,
treino da memória específica, relação do pensamento com as possibilidades de expressão do traço, mais frágil e menos autónoma será essa prática, com prejuízo da
sua eficácia, a ponto de mais rapidamente ser abandonada como estímulo de pensamento (Tavares, 2001: 130)

4. Como podemos estimular o uso do desenho no processo criativo

Em primeiro lugar devemos privilegiar o desenho como diálogo e discurso a utilizar neste processo. Recorrer ao desenho como um dispositivo visual de comunicação através do qual se estabeleçam diálogos entre o aluno e o desenho, entre o desenho e o professor e/ou alunos, entre o aluno e o professor e/ ou alunos.

Aqui, encaramos o desenho como um modo de pensamento, raciocínio, reflexão, e não apenas como um meio de expressão formal, onde a perfeição do
traço, a correta utilização de normas de perspetiva, não deve assumir grande
relevância. Neste contexto não nos interessa a crítica ao desenho, mas sim promover o desenho como forma de representação de pensamento, levantando
questões ligadas ao pensamento projetual, incentivando o aluno a utilizar o
mesmo como forma de pensamento, passando do esquiço, ao esboço e do esboço ao desenho, promovendo e facilitando as aprendizagens.
É através da prática que se promove e se torna natural o uso do desenho.
Ao criticar o desenho do aluno, podemos estar a inibir e a reprimir a prática do
mesmo, correndo o risco de desenvolver no aluno a repulsa de desenhar e/ou de
mostrar todos os desenhos desenvolvidos ao longo de todo o processo.
No processo de ensino/aprendizagem os enunciados podem desempenhar
um papel determinante na forma como os alunos se envolvem no processo
criativo. Como podem os enunciados facilitar este processo? “Um enunciado
de um exercício de desenho é [um] dispositivo de apresentação de uma esfera
de problematização vocacionada para promover uma experimentação prática
de determinados conteúdos do desenho” (Cabau, 2011: 226), conferindo aos
enunciados caracteres diferentes consoante os tipos de exercícios que se pretende desenvolver.
Assim, o desenho será utilizado como ferramenta de problematização capaz
de capturar conteúdos e procedimentos. O enunciado será a “rampa de lançamento” para tal, desempenhando um papel fundamental na problematização
como chave do processo, onde se demonstra a capacidade de apresentação e
desenvolvimento de um problema/ideia.
Os enunciados não deverão ser completamente prescritivos mas sim, orientadores de uma prática, nomeadamente em exercícios de desenho onde se solicita a experimentação mais complexa e evolutiva, onde a vontade, os recursos
criativos e as capacidades de problematização sobre um determinado objeto
depende do sujeito que exerce verdadeiramente a prática do desenho.
Um enunciado deverá confluir nos objetivos pedagógicos a atingir mas, contudo, deverá assumir-se também, como um “jogo” minimamente aberto, onde
existe lugar para cada aluno ser construtor do seu conhecimento. A este, deverá
ser dada a oportunidade de se esclarecer pela procura e experimentação. Assim
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Aprende-se a desenhar desenhando: aprendemos a utilizar o desenho desenhando.
Apenas deste modo podemos aferir a importância que o desenho desempenha nas
diversas etapas dos processos de concepção em design, aprendendo a lidar com ele e
percebendo o seu poder (Brízio, 2011: 6)
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ser-lhe-á mais facilitado o alcance a conteúdos mais complexos. Por outro lado,
para o professor os enunciados poderão servir de guia e como objeto regulador
da sua prática pedagógica, que, a nosso ver, facilitarão o cumprimento da proposta didática por cada um dos agentes do processo de ensino/aprendizagem. A
análise de todo este processo poderá levar o docente a refletir criticamente sobre
a sua prática, sobre o enunciado proposto e o encadeamento de exercícios que o
compõem, originando, deste modo, uma reconstrução dos mesmos a posteriori.
Por não existirem soluções definitivas, vemos os enunciados como um sistema de andaimes, como forma de apoiar uma experiência que em muito ultrapassa o simples exercício do desenho. Quando desmontado esse sistema, fica
erguida uma nova estrutura, uma nova construção do saber. Nesse momento,
esta experiência passa a pertencer integralmente àquele que a construiu. Por
isso mesmo, cada solução alcançada é diferente das demais. Os exercícios resultam, assim, do novo entendimento das relações entre as imagens produzidas e os sentidos que as mesmas encerram, entre a escolha e a invenção.
5. O papel do docente e as suas inquietações

Como professoras devemos estar em constante estado de inquietação, sobre a
qualidade do trabalho que desenvolvemos. Muitas vezes sentimo-nos inseguras dos métodos que utilizámos, tendo por vezes a sensação que com estes não
estamos a chegar a todos os alunos, sendo, por isso, excludentes.
Acreditamos no potencial dos enunciados para o desenvolvimento do processo projetual, mas, mesmo recorrendo a estes, temos consciência que há uma
parte deste processo de desenho que nos é oculto. Durante o desenvolvimento
das propostas de trabalho, há alguns momentos que nos são desconhecidos,
pois o aluno faz uma pré-seleção do que nos quer apresentar. Daí acharmos fundamental, construir uma relação de diálogo entre o aluno e o professor, como
um meio facilitador das aprendizagens.
6. Enunciados
ENUNCIADO 1 _ TURMA 11ºAno _ Curso de Design de Produto
Tecnologia Joalharia
1ª PARTE
Tema: A Cidade e o Objeto. Diferentes culturas, diferentes tecnologias, diferen-

tes abordagens a novos produtos ao longo dos tempos.
Objetivos: Ser capaz de uma observação crítica sobre os materiais (do ponto de vista físico e emocional) e a sua participação na construção do nosso

2ª PARTE
Tema: Mercado de Rua ao Sábado de Manhã
Objetivos: Adquirir a noção do produto global e a sua evolução a partir do séc.

XX. Adquirir conhecimentos na área das metodologias de projeto em design
e desenvolvimento de novos produtos.
Exercícios: “Quando alguém diz “isto também eu sei fazer”, quer dizer que o
sabe refazer, se não tê-lo-ia já feito antes.” Bruno Munari em “Das coisas
nascem coisas. Com base no objeto anteriormente estudado, desenvolva três
ideias para um projeto de um anel.
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quotidiano. Alargar o conhecimento sobre os materiais correntes com os quais
se constrói a cultura material. Sensibilização para a história do design, desde
as suas condicionantes à sua necessidade bem como os conceitos que deram
origem às problemáticas contemporâneas.
Exercícios: Observe atentamente a imagem do objeto que lhe foi atribuída.
Faça uma pesquisa sobre o autor, nome e data de realização do objeto. Analise formalmente, através do desenho, o objeto proposto tendo em conta as
suas dimensões e proporções.
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Figura 1. Resposta ao enunciado 1, 1ª parte, aluno 1 —
Análise formal da cadeira n.º 14 de Michel Thonet (2012).
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Figura 2. Resposta ao enunciado 1, 2ª parte, aluno 1 —
Desenvolvimento de ideias para projeto de um anel, com
base na cadeira n.º 14 de Michel Thonet (2012).
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Figura 3. Resposta ao enunciado 1, 1ª e 2ª parte, aluno
2 — Análise formal da Chaleira de Peter Behrens
Desenvolvimento de ideias para projeto de um anel, com
base na Chaleira de Peter Behrens (2012).

Especialização Ourivesaria
Tema: A Ourivesaria Tradicional Portuguesa e a Lei de Lavoisier
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ENUNCIADO 2 _ 12ºano _ Curso de Design de Produto

tural/ social e económico. Diferenciar os valores de uma peça de adorno de
joalharia. Entender a evolução do conceito de jóia em função de valores culturais e sociais. Entender o conceito de jóia simbólica. Conhecer materiais
alternativos e sensibilizar para o seu uso no projeto de design. Sensibilização
para a temática do eco-design e design sustentável.
Exercícios:

1. Faça um levantamento e pesquisa formal da ourivesaria tradicional de Viana
do Castelo.
2. Redesenhe um par de brincos tendo como base a reinterpretação das peças e da
história da ourivesaria tradicional de Viana do Castelo e a Lei de Lavoisier
“Na Natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”.
Nota: As peças não podem exceder as dimensões máximas de 150 × 50 mm. Não é
permitido o uso de metais nobres utilizados na ourivesaria.
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Objectivos: Conhecer as técnicas tradicionais artesanais e o seu contexto cul-
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Figura 4. Resposta ao enunciado 2,
1ª parte, aluno 1 — Análise formal de ourivesaria
tradicional de Viana de Castelo (2011).
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Figura 5. Resposta ao enunciado 2, 2ª parte, aluno
1 — Desenvolvimento de projeto tendo como base a
ourivesaria tradicional de Viana de Castelo e a Lei
de Lavoisier (2011).
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Figura 6. Resposta ao enunciado 2, 1ª parte,
aluno 2 — Análise formal de ourivesaria tradicional
de Viana de Castelo (2011).
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Figura 7. Resposta ao enunciado 2, 2ª parte, aluno
2 — Desenvolvimento de projeto tendo como base a
ourivesaria tradicional de Viana de Castelo e a Lei
de Lavoisier (2011).
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Figura 8. Resposta ao enunciado 2, 2ª parte, aluno
2 — Desenvolvimento de projeto tendo como base a
ourivesaria tradicional de Viana de Castelo e a Lei
de Lavoisier (2011).

Contactar as autoras: mnreis@me.com
/ anasousapaulo@gmail.com
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Resumo: A pesquisa aborda a formação dos

licenciandos em Arte a partir dos conceitos
de professor reflexivo (Schön, 2000), a/r/tografia (Irwin, 2008), educação baseada nas
artes (Eisner, 2008) e experiência (Dewey,
2010), em diálogo com a poética do artista
Hélio Oiticica (1985). O objetivo maior é o de
oferecer possibilidades para uma formação
em Arte que integre a produção artística, a
pesquisa e a reflexão.
Palavras chave: formação de professores /
arte / experiência / professor reflexivo.

Title: Do not protect me from what I want! Pa-

rangoleando training of Art Teachers
Abstract: The research addresses the training
of undergraduates in Arts from the concepts of
reflective teacher (Schön, 2000), a/r/tgraphy
(Irwin, 2008), based on arts education (Eisner,
2008) and experience (Dewey, 2010), in dialogue with the poetry of the artist Hélio Oiticica
(1985). The ultimate goal is to provide opportunities for training in art that integrates artistic
production, research and reflection.
Keywords: teacher training / art / experience,
/ reflective teacher.

Introdução

Hélio Oiticica (Rio de Janeiro/Brasil, 1937-1980), artista movido por “experimentar
o experimental”, potencializou na arte seu exercício maior de liberdade: proposições poéticas que se desligavam da estética tradicional e se descolavam do que é
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permanente e durável. A essência de sua produção consistia em propor experiências que potencializassem o alargamento do ser/estar, gerando no outro a redescoberta de si como produtor de arte.
Dentre todas as proposições de Oiticica, destacam-se os Parangolés (Figura 1),
um conjunto de capas, bandeiras, barracas e estandartes, fabricados pelo artista e
confeccionados com pedaços de tecido, juta, sacos entre outros materiais.
Em parangolé vemos a fusão entre cor, corpo, dança, poesia e música. Qualquer
um pode usar um parangolé e ser o motor da obra, fazer a obra acontecer e, de certa
forma, assumir para si a crítica inserida na mensagem que a reveste. Esta proposição satisfazia a uma aspiração máxima do artista: a total interação entre a obra e o
público, e por este acesso, uma estreita ligação entre a vida e a arte.
As obras de Oiticica, longe de serem dadas à pura apreciação, são antes, convites para vivências, proposição do artista ao participante, o ‘ex-espectador’, que
atravessado por essa experiência, pode adentrar os estados de invenção — um escape a esse espírito de manada que trabalha para nos enquadrar (Luft, 2004).
Esse conceito de invenção, proposto por Oiticica, abrange o descobrir e demanda correr riscos, resistir a captura do óbvio para lançar-se em outras situações, para
estar em constante ‘estado de invenção’, isto é, de desaprendizagem permanente — visto como uma experimentação incessante para fugir ao controle da
representação (Kastrup, 1999).
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Figura 1. Fotografía de Cláudio Oiticica. Hélio
Oiticica. Parangolé P15, Capa 11, Incorporo a Revolta,
Rio de Janeiro, Brasil (1967).
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Desaprender, assim, é uma ação intencional que dialoga intrinsecamente
com o cenário da formação de professores em Arte, uma vez que o desapego dos
hábitos cristalizados — quando transformados em meras escoras a respaldar
ações infundadas e inertes de significado — implica uma ação de deslocamento
no espaço/tempo educativo.
Estar em desaprendizagem, ser/estar em ‘estado de invenção’ significa,
também, inquietar-se. O inquietar provoca e é provocado pela ação investigativa, pela reflexão constante e pelo mergulho no equilíbrio entre conservar e
transformar. E essa busca — acionada pela inquietude e aquilatada pela reflexão — age na essência do professor, no âmago da sua integridade, gerando deslocamentos, rupturas e continuidades.
As relações entre a poética de Oiticica e a formação de professores de Arte
reflexivos são o mote da presente pesquisa. Evitando cair nos modismos, o que
se espera é possibilitar outros pensares na formação dos licenciandos em Arte
e, ao mesmo tempo, traçar pontos de luz para uma docência que se faça artística, reflexiva e investigadora de suas práticas.
Criando Estados de Invenção

Pensar a questão da formação dos professores de Arte é tarefa desafiadora, uma
vez que a especificidade da área trabalha tanto com aspectos subjetivos quanto objetivos do conhecimento e da experiência artística. A formação contemporânea dos
professores em Arte precisa buscar nos fundamentos da Educação, da Arte e do seu
ensino, elementos para uma epistemologia dessa formação, como já proclamava a
professora Noêmia Varela:
Mas, que devemos pensar da formação do arte-educador? Quais as relações da arte
com a educação que poderão melhor delimitar o lugar e a natureza do processo de formação do arte-educador? O que dá mais a pensar sobre esta questão e que ainda não
foi pensado? Que é necessário desaprender para encontrar o caminho mais sábio que
nos leve à elaboração mais rica do processo de formação do arte-educador? (Varela,
1986: 12).

Dentre tantas questões levantadas por Varela, penso que a primeira demanda a ser
analisada se refere a conceber a docência em arte como uma docência para a preparação de artistas (Read, 1982), não tanto no sentido literal da palavra, mas principalmente, na acepção de professores que dilataram sua capacidade de sentir, idear,
perceber, imagizar em sua prática a fim de melhorá-la, como define Corazza (2012):
Docência que, ao modo de seu artífice, poderia ser chamada “artística”. Que, ao se
exercer, cria e inventa. [...] Que, ao educar, reescreve os roteiros rotineiros de outras
épocas. Desenvolve a “artistagem” de práticas pedagógicas ainda inimagináveis e,

Esses professores que levam a docência a um espraiamento de seus próprios
horizontes assumem “o seu trabalho como um processo de ir e vir, de rascunhar, de rabiscar, voltar a desenhar-se” (Loponte, 2007: 236). E para isso não
há manuais ou receitas prontas! Na ação de esquadrinhar-se constantemente,
os professores questionam sobre o quê e como ensinam, buscando uma relação
maior entre aquilo que pensam e realizam, precisando da vida e do viver para
que o ensino/aprendizagem em arte se efetive.
Nesse contexto, tais professores terminam por liquefazer as fronteiras enraizadas que distanciam a teoria, a prática e a própria produção artística da
vida, potencializando em si e no outro, estados de invenção, reivindicando a
desaprendizagem como meta — em um processo contínuo de reflexão sobre
aquilo que já se sabe, mas também de pesquisa sobre o que se almeja conseguir
(Irwin, 2008).
Assumir-se professor em constante estado de invenção consiste tanto em
investigar sua práxis, como em não negar que existam ‘formas e modos’ de ser
docente, encontrando brechas para escapar da cristalização das práticas pedagógicas e estéticas para desencadear devires.
Uma docência que se faz artista não se esquece das mazelas que a envolvem
— como as inadequadas condições de trabalho, os salários incompatíveis ou os
currículos engessados —, mas procura formas de resistência (Foucault, 2004),
dispositivos respiráveis para a subjetividade, assumindo que “a cena docente é
feita de dificuldades, dissonâncias, resistências, frustrações, erros, acertos, mudanças de rumo, dúvidas, incertezas, conquistas, sucessos” (Loponte, 2007: 236).
Para tanto, faz-se necessário conhecer seus desdobramentos, apreender a
matéria de sua ação, reconhecer procedimentos e utilizá-los em toda sua potencialidade. Trocando em miúdos, implica um saber/fazer que enquanto faz,
aprende, e que enquanto aprende, se faz. A esse respeito, Eisner (2008) considera que a fatura artística e seus modos específicos de pensar são relevantes
— para não dizer necessários — ao aprendizado dos estudantes, mas o são sobremaneira na formação de professores que prime pela relação entre pesquisa/
produção artística/ atuação educativa.
O autor aponta que “examinar uma concepção de prática enraizada nas
artes pode contribuir para o melhoramento dos meios e dos fins da educação”
(Eisner, 2008: 06), uma vez que urge recompor, através das formas de pensar
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talvez, nem mesmo possíveis de serem ditas. Práticas que desfazem a compreensão, a
fala, a visão e a escuta das mesmas coisas, dos mesmos sujeitos, dos mesmos conhecimentos. Desassossegam o sossego dos antigos problemas e das velhas soluções. Estimulam outros modos de ver e ser visto, dizer e ser dito, representar e ser representado. Em
uma expressão: dispersam a “mesmice”.
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que a arte evoca, a concepção daquilo que a educação poderá consumar. A educação não se descola da vida, assim como a arte não se aparta dela. A formação de professores e a própria educação deveriam ter como mote o processo
de desenvolvimento do ser humano e não somente o produto, possibilitando a
reconstrução da experiência (Dewey, 1959) como algo que potencialize a operação reflexiva, em uma ação constante de aprender fazendo.
Dewey (op cit) usa o termo experiência não como um mero fazer, mas como
uma ação refletida, intencional, planejada, pois ela só é de fato experiência
quando “aquele que se põe a conhecer tem a oportunidade de perceber integralmente o objeto a ser conhecido, de estabelecer relações diversas com o que
já sabe, com outras experiências, com signos já construídos e com hipóteses
que poderá então produzir” (Christov, 2012: 05).
Ter uma experiência e proporcionar uma experiência perpassa pela escolha e,
ao mesmo tempo, pela capacidade de interrupção dos estereótipos e da negação da
‘síndrome de Gabriela’, uma vez que,
[...] requer parar para pensar, 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 delicadeza, abrir os olhos
e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, cultivar a arte do
encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (Larrosa, 2004: 160).

Essa capacidade configura o cerne do professor reflexivo, inquietador de
pensares e agires sobre sua prática, um professor que, baseando-se na vontade, na intuição/experimentação e na pesquisa, busca soluções para os problemas — pois compreende que refletir “é o esforço intencional para descobrir as relações específicas entre uma coisa que fazemos e a consequência
que resulta, de modo a haver continuidade entre ambas” (Dewey, 1959: 159).
Schön (2000) partilha dessas ideias ao valorizar a experiência e a reflexão na experiência, mas também traz a tona a concepção de conhecimento
tácito (Polanyi, 1967), que pode ser compreendido como um saber mais do
que se pode dizer, um conhecimento na prática. Para ele, o ensino deveria
valorizar “a prática profissional como momento de construção de conhecimento, através da reflexão, análise e problematização desta” (Pimenta &
Ghedin, 2008: 19).
Muito embora esse conhecimento na ação mobilize os conhecimentos tácitos, sabe-se que estes não são suficientes para respaldar as situações que extrapolam o usual. Esse movimento de ‘ir além’ do que já se sabe traz em seu cerne

Desencadeando Devires

Para dar concretude a esse desejo de uma formação que se respalde na desaprendizagem das práticas estereotipadas e, ao mesmo tempo, no desencadeamento do devir, a investigação balizou-se pela análise de vivências formativas
prático/artístico/reflexivas, realizadas com os alunos do último ano da licenciatura em Artes Visuais de uma Faculdade privada do interior paulista.
A escolha deste grupo de alunos não foi por acaso; ao contrário, os futuros
professores, muitos já atuantes nas Escolas de Educação Básica, têm na prática
de estágio supervisionado a oportunidade de intervir no local em que atuam,
reconfigurando a cena docente.
Tomando como mote o conceito de “professor declanchador”, os licenciandos
construíram parangolés que atuaram como primeiro dispositivo para a invenção de
uma prática artística que integrasse a reflexão e a vivência formativa (Figuras 2 e 3).
Cumpre destacar que o termo declanchar, do francês, déclencher, significa
abrir a porta tirando a tranca, desencadear, dar início à, provocar (Houaiss, 2009).
A acepção deste termo se refere a professores/licenciandos que instigam no outro,
experiências estéticas e formativas, retirando deles — e de si próprios — as amarras
que ainda sustentam concepções arcaicas de um ensino de arte, ora calcado no laissez faire, ora alicerçado em cânones idealizados de beleza e perfeição.
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três momentos imprescindíveis ao pensamento do professor reflexivo: reflexão na
ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão na ação.
Por reflexão na ação podemos entender a ação de surpreender-se e de refletir
sobre essa surpresa, procurando reformular o seu modo de ver o problema, em um
processo de pensar sobre o que se faz ao mesmo tempo em que atua. Já a reflexão
sobre a ação se caracteriza pela análise que o indivíduo realiza a posteriori, enquanto que a reflexão sobre a reflexão na ação, busca a apropriação de teorias sobre o
problema a ser investigado.
Para Mattar (2010) é nessas instâncias que o indivíduo toma consciência dos saberes mobilizados e construídos durante a ação, de modo que o conhecimento tácito se torne consciente e seja ativado quando necessário. Esse pensar reflexivo aciona tanto a invenção quanto o planejamento. Invenção para dispersar a mesmice e
planejamento para conduzir ações concretas para a efetivação da aprendizagem.
Por intermédio da reflexão constante, o professor aperfeiçoa e antecipa as consequências resultantes de suas ações — seja para evitá-las ou para respaldá-las —
e, ao se defrontar com situações de incerteza, contextualizadas e únicas, recorre
à investigação como uma forma de decidir e de intervir em tais situações, fazendo
emergir novas e singulares concepções para sua própria prática.
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Figura 2. Parangolés, Ourinhos/SP, Brasil (2013).
Fonte Própria.
Figura 3. Construção dos Parangolés, Ourinhos/
SP, Brasil (2013). Fonte Própria.

Figura 4. Nosso Manto, Ourinhos, Brasil (2013). Fonte Própria.
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Os parangolés foram construídos a partir das marcas dos corpos dos estudantes (Figura 3), com tecidos leves, em diferentes cores e texturas. O contorno
de cada corpo demarcando o dentro e o fora, constituiu-se como elemento potencializador de outra dinâmica: a marca do corpo estático quando vestido era,
agora, movimento puro, assim como a formação de cada estudante; movimento
único e singular — mediado pelas relações com o outro e com o mundo.
A proposta era de que, balizados por essa obra viva, os licenciandos re-criassem, re-pesquisassem e re-aprendessem modos de compreensão, apreensão e representação do mundo, criando suas próprias práticas docentes e reconhecendo-se
como protagonistas em sua formação, integrando “saber, ação e criação, [em] uma
existência que requer uma experiência estética encontrada na elegância do fluxo
entre intelecto, sentimento e prática” (Irwin, 2008: 91).
Tendo como norte a vivência do parangolé, o conceito de experiência e do
professor como declanchador, os licenciandos elaboraram projetos artísticos
para a realização de regências/vivências formativas com a turma da graduação,
compreendendo a docência artística como pesquisa, criação, reflexão, aprendizagem, invenção e autoria.
Dentre as 08 vivências realizadas, destacamos duas (Figuras 4 e 5), cujo teor
plástico dialogam intrinsecamente com a proposta formativa.
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Figura 5. Roda, Ourinhos, Brasil (2013). Fonte Própria.

Na Figura 4, o mote era a construção de uma obra coletiva, um manto/inventário que tanto agregasse as singularidades vividas pelo grupo de alunos
durante os anos da graduação quanto os conceitos artísticos específicos e sua
relação com a educação, tendo como eixo potencializador da discussão e da
própria vivência, a poética de Arthur Bispo do Rosário.
Na Figura 5, por sua vez, a proposta era a produção de uma obra que se configurasse como embrenhante da arte moderna (Cauquelin, 2005). O artista escolhido foi Marcel Duchamp, tanto por sua poética inquieta, como pelo estranhamento causado aos alunos quando do início de sua jornada acadêmica. A roda,
elemento do movimento contínuo da formação dos estudantes e paradigma do
ready made, deixa de girar ao ser amarrada pelos caminhos que os licenciandos
percorrem diariamente para chegar à Faculdade, pelos caminhos de suas escolhas metodológicas.
Em ambas as proposições (Figura 4 e 5), linhas, panos, gazes, lamês, passamanarias, rendas e botões deixaram de ser meros rudimentos da costura para se configurarem como materialidade da obra, como urdidura viva de uma poética singular.
Assim, a relação entre a docência e a aprendizagem em arte, a intersubjetividade e a ativação de projetos coletivos vivenciados pelo grupo de licenciandos, bem como o diálogo entre criação/reflexão/investigação foram potencializados em uma perspectiva formativa e reflexiva, que se aproximou mais do
“faça comigo” do que da tradicional perspectiva modeladora de professores
tida a partir do “faça como eu”.
As aulas procuraram gerar tanto a análise e o debate de teorias, quanto a
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vivência de experiências criadoras com arte e educação, apostando nos atravessamentos que as possibilidades de uma experiência artística, investigativa,
reflexiva e estética exercem na formação do professor.

Enriquecer as coisas com um sentido significa, também, uma vivência efetiva da
palavra que se professa no exercício cotidiano do ambiente escolar (Machado,
2000). Sem esse afinado compasso, corre-se o risco de tornar inócuo o cultivo dos
valores fundamentais à construção e consolidação do arquétipo humano, principalmente na formação docente.
Nada pode ser mais insalubre na formação do jovem professor do que conviver
com o discurso elaborado por valores e a prática opressiva nos procedimentos escolares. “Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço” não pode ser uma máxima a
se efetivar nos bancos escolares e nas ações docentes. Nada parece menos íntegro
que perceber-se marionete de um discurso que ora beneficia uns, ora outros, porque não se solidifica nas ações educativas.
Deste modo, espera-se que o presente artigo possa ter lançado possibilidades
de pensar a epistemologia da formação de professores em Arte indissociável da
pesquisa e da produção de formas artísticas, tendo como balizas a aquilatar seus
procedimentos, a reflexão sobre a prática e a própria fatura artística.
E a cada leitor dessas palavras, talvez toque o apelo de Gide (1897):
E depois que me tiveres lido, joga fora esse livro — e sai. Gostaria que ele te desse desejo
de sair — sair de onde quer que seja, da cidade, da tua família, do teu quarto, do teu
pensamento. Não leves contigo o meu livro. [...] Que meu livro te ensine a te interessar
mais por ti do que por ele, — e então por todo o resto mais do que por ti.
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traditional tools. The computer goes beyond the
function of using as a mere tool in the teaching of
Visual Arts, presents with technological poetics shy
requiring categorization tool for creating hipertools
via technology.
Keywords:

Visual Arts / Technology / digital poetics.
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Introdução

A Formação Continuada de Professores de Artes Visuais tem-se limitado através
de oficinas em processualidade técnica, artística e criativa, com o uso de aparatos
tecnológicos tradicionais. O computador para além da função de uso como mero
aparato tecnológico no ensino das Artes Visuais, ainda tem sido marcado por preconceitos e ainda apresenta-se com poéticas digitais tímidas.
Para Nunes (2009) diante da complexidade no atual contexto e na compreensão da arte, alicerçada nos cânones estéticos clássicos se insurge por novos
valores perdendo segundo Benjamin (1982, apud Nunes, 2009) a aura enquanto
obra única amplia tempos e espaços diversos, quebrando as fronteiras da poética
em arte, até então manifestada pela estética do pensamento simplificador e fragmentado da modernidade. Nesta direção rompe com as certezas e se contamina
multidentidades e pelas diferenças culturais e artísticas, e entre elas a arte se manifesta de forma híbrida. Sendo assim, se entrelaçam e convivem num processo
multidimensional, multidirecional, multireferencial e multisensorial em uma
abrangência e complexidade que alia arte, cultura, ciência e tecnologia. Convive-se com uma arte eclética em que cada cultura, cada pessoa, cada grupo traz no
seu núcleo a convivência com estas diferenças.
A arte nesta dimensão se insurge pelas contradições sociais, educacionais, artísticas e culturais, perde sua referência como verdade única e acabada, balizada
pela visão tradicional, se mostrando na atualidade, diversa em sua forma e conteúdo, tornando-se tênue diante da sociedade contemporânea.
Segundo Nunes (2009) a estética do cotidiano recria os modos de produzir
arte em outra dimensão, quebrando com a arte mais elitizada, compreendida
como uma arte moderna regida pela concepção estética clássica. Na década de
80, emerge a tentativa de romper com a concepção acima. Sendo assim, o novo
que se insurge, supera o velho, mas não o exclui. Esta é a multidimensionalidade
com que vivemos e convivemos na arte e seu ensino, numa era de globalização
marcada de forma mais preponderante no início deste século.
Desta forma, é que se retomou o pensamento e ação na formação continuada de professores de Artes Visuais, organizando encontros semanais onde no
diálogo aberto com os mesmos, concordam da emergência desta formação continuada, considerando as suas concepções e ações em grande parte superadas,
tanto na teoria como na prática, como no conteúdo conceitual sobre arte e estética, tendo reflexo e implicações no ensino de Artes Visuais e na produção artística
escolar e não escolar.
Sendo assim, para o desenvolvimento desta pesquisa optou-se por uma metodologia de cunho qualitativo, com intervenção na escola. Os instrumentos para
coleta de dados foram, diário de campo, portfólio, referencias bibliográficas e
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outros. Este projeto denominado Programa Novos Talentos na UEPG, aprovado
pela CAPES/DEB No. 033/2010 envolveu na área de Artes Visuais 20 (vinte) professores da Rede Pública Estadual da Educação Básica de Ponta Grossa / Paraná
/ Brasil destes 10 (dez) professores que foram multiplicadores da aprendizagem
da arte digital envolvendo 20 alunos do ensino fundamental e médio nas escolas.
Foram participantes também 3 (três) alunos do curso de Licenciatura em Artes
Visuais, 3 (três) professores do curso de Licenciatura em Artes Visuais e 5 (cinco) alunos formados no curso de Licenciatura em Artes Visuais da UEPG-PG,
Paraná / BR. As atividades de Arte Tecnologia consistiram em conhecer, analisar e desenvolver problematizações, percursos criativos em poéticas digitais em
construção com professores em formação continuada, no ensino e aprendizagem
de Artes Visuais de escolas públicas de Ponta Grossa, Paraná. Assim, partiu-se
dos objetivos de: Buscar uma parceria mais sólida entre a Universidade e a comunidade escolar na formação continuada de professores investigadores de sua
prática educativa; Possibilitar aos professores da Educação Básica que atuam
em Artes Visuais, um percurso de criação com poéticas digitais, transformando
o computador como atelier de produção em poéticas visuais, construindo uma
relação interdisciplinar entre arte-técnica-tecnologia no ensino e aprendizagem
contemporânea em Artes Visuais.
Nesta direção e levando em conta as novas tecnologias, que, dia após dia, ampliam as fronteiras da arte e seu ensino se expande, sendo inevitável que a máquina se alie cada vez mais ao homem e a arte hoje, também é reflexo de uma
sociedade tecnológica.
Com tudo isso, sem dúvida, o computador, com seus programas gráficos, abre
uma nova perspectiva na criação artística por meios tecnológicos que atinge significativamente o modo das pessoas de produzir, conviver, relacionar-se, transformando consubstancialmente a maneira de criar em arte, seja no seu plano de
expressão e comunicação através dos elementos formais, seja no plano de conteúdo exigindo um novo sentido estético e poético, cujas vivências traduzem-se
em tempo e espaço global, que se manifesta num novo modo de produção o da
sociedade tecnológica, frente ao contexto do século XXI.
Entre culturas diversas, diante deste mundo globalizado, desterritorializado
temos a arte computacional, cuja reflexão e ação esta a exigir novas atitudes e
procedimentos. A arte passa a ser elemento de comunicação e não mais exclusivamente de expressão individual do gênio criativo, e não mais apenas pela imaginação cognitiva. A área da comunicação se abre para a arte pelo viés do amalgama teórico da comunicação onde se funde (Rocha 2005, apud Nunes, 2009).
Neste sentido, estética e poética convivem e se interconectam entre o pensar
e o criar. Poética, que, para Pareyson:
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[...] é um determinado gosto convertido em programa de arte, onde por gosto se entende toda a espiritualidade de uma época, ou de uma pessoa tornada expectativa de
arte, e nesta visão a estética esta imbricada porque tem a incumbência de dar conta
do significado do pensar, da estrutura, da possibilidade e do alcance metafísico dos
fenômenos que se apresentam na experiência estética (Pareyson, 1989: 26).

Sendo assim, para este autor, estética é filosofia, é o pensar e buscar a reflexão sobre a poética, sobre a experiência e assim tem um caráter especulativo,
investigativo e concreto. E, é neste sentido, que vemos a arte computacional
se insurgir como uma arte eletrônica digital, ou como pode-se dizer, uma arte
mediada pelo computador, e esta, sendo usada pelos mais diversos meios de
comunicação. Diante do atual contexto é que realizou-se a formação continuada em serviço de professores de Arte Visuais aliada a pesquisa em que possibilitou uma prática e reflexão sobre a forma de produção em arte no computador,
cujas imagens estão ligadas ao que Plaza & Tavares (1988) chamam de Terceira
Geração, que segundo autores são imagens realizadas por computador com a
ajuda de programas numéricos ou tratamento digital sem auxilio de referências externas, ou seja, ao tipo de produção imagética ligada a criação através de
programas (softwares) e assim possibilitando a criação de imagens computacionais produzidas digitalmente pelo usuário.
Sendo assim, desenvolveu-se esta experiência com reflexões educativas
compartilhadas e colaborativas entre pesquisadoras e pesquisados em formação
continuada, sob a forma de produção de imagens-obras de arte, relacionadas ao
terceiro paradigma de Plaza & Tavares (1988), ou seja, ao tipo de criação e produção artística imagética, ligada a arte produzida por computador. No final desta pesquisa com duração de dois anos, foi realizada uma mostra de arte, tendo
como título: “Digital Art” a poética computacional dos professores e alunos de
Artes Visuais das Escolas Públicas de Ponta Grossa. As figuras 1 e 2 demonstram
o trabalho dos alunos da escola pública.
Toda a criação artística foi produzida na perspectiva bidimensional, cuja criação de imagens, sem dúvida privilegiou, mais o processo do que o produto, que
foi impresso em canvas e estas foram expostas. Não há dúvida para as pesquisadoras, que neste caso o computador foi mera ferramenta, aparato tecnológico,
embora já havendo avanços, pois, ao utilizar todos os recursos se obteve resultados semelhantes ao que estar-se-ía criando e apresentando com os modos de
produção em arte convencional.
Os desenhos e pinturas foram produzidos com o uso sofistificado de software
como os programas do Corel Draw, PC Paint, Fotoshop, próprios para desenhos
e pinturas artísticas, iniciados a partir da tela em branco, do computador. Assim,
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Figura 1. Abstrato I. Desenvolvido em Gimp, 2011. Aluno do Ensino
Fundamental. Ponta Grossa, Paraná. Fonte: própria..
Figura 2. Abstrato II. Arte Digital. Desenvolvido em Gimp, 2001. Aluna
Ensino Fundamental. Ponta Grossa, Paraná. Fonte: própria.
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não exita-se em inferir, que com estes recursos obteve- se resultados semelhantes, e comparáveis aos produzidos pelo suporte da tela e ferramentas tradicionais no processo de desenho e pintura, porque após foram apenas transportados para papel especial couche em diversos tamanhos, contribuiu sem dúvida
para uma boa semelhança com obras criadas pelos métodos técnicos convencionais analógicos.
Ao fazer uma reflexão mais aprofundada, inferimos que nesta forma de produção o computador contribuiu para iniciação ao desenho e pintura aliando arte
e tecnologia, mas, percebeu-se que pouco acrescentou ao trabalho de arte, como
diz Zamboni (2005: 126) “via tecnologia”.
Isto chamou a atenção das pesquisadoras porque os professores em sua maioria durante o curso de formação continuada explicitaram sua preferência ao uso
das ferramentas tradicionais como a tinta, tela, lápis, cavalete, pincel de pêlo, e
outros suportes, dizendo não sentirem os mesmos resultados com a arte digital,
que, segundo esses profissionais, é simplista, a textura é desqualificada porque
mais visual do que tátil, a cor é difícil para conseguir as tonalidades, e ainda, a
técnica é limitada no processo de construção. Eles mesmos (os professores) sentiram a perda da materialidade, criando um impacto diante dos resultados da obra
criada. Sem dúvida percebeu-se que os procedimentos técnicos estavam balizados pelo modo de produção tradicional e que as ferramentas exigiam nova postura frente a criação, assim sendo, não concordavam e criavam resistência no início
da criação da arte digital por computador.
Por outro lado, ao longo do curso houve reconhecimento de certa positividade no processo de criação, compreendendo os professores, ser este um novo
modo de produção, havendo por fim uma satisfatória compreensão diante das
reflexões da arte frente aos processos tecnológicos. Os professores, no processo
de criação ampliavam a forma e conteúdo gradativamente a medida com que
adquiriram confiança, iniciativa, ousadia, autonomia e suscitavam o diálogo e
a interatividade no grupo, surprendendo-se a cada pincelada, e a cada manipulação da imagem, reveladora da forma de expressão com resultado composicional da linguagem visual e seus fundamentos e capacidade de criação por
computador com melhor desenvoltura técnica de expressão formal, como se
pode perceber nas Figuras 3 e 4.
Portanto, a surpresa se manifestava pela rapidez e agilidade nos estudos
preliminares, cujos esboços demarcavam múltiplos resultados formais, cromáticos, de texturas, gerando visualização de muitas opções na tentativa de erros
e acertos, enquanto nos meios tradicionais a cada problema gerado pela técnica
tem muitas vezes como única solução, recomeçar a obra por inteiro, partindo
novamente da tela em branco, porque não é possível reverter o problema da expressão
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Figura 3. Arte Digital. Desenvolvido em CS3, 2011. Aluno do Ensino
Fundamental. Ponta Grossa, Paraná. Fonte: própria.
Figura 4. Arte Digital. Desenvolvido em Gimp, 2011. Aluno do Ensino
Fundamental. Ponta Grossa, Paraná. Fonte: própria.
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e isto faz um diferencial da arte digital, pois as opções possíveis para resolver problemas
técnicos são inimagináveis através dos recursos disponíveis para a criação em arte digital.
Entende-se, que esse confronto de vivências e experiências dos professores
e seus alunos, com o uso de uma nova ferramenta, neste caso o computador,
foi desafiador e esta formação serviu para contribuir, romper barreiras e abrir
as fronteiras das Artes Visuais pelo novo modo de produção, diante das novas
tecnologias, que sem dúvida os professores em sua quase totalidade se mostravam analfabetos e que pela experiência com a cultura digital num primeiro
momento, já num segundo momento passam a superar os meios tradicionais
de produção em arte.
Assim, tem-se o uso do computador na arte como hiperferramenta, no caso
da imagem digital, quando não se abandona os recursos gráficos disponíveis para
o trabalho de imagens. Claro que sempre é possível se trabalhar com imagem
analógica e convencional, mas as possibilidades e diferenças de recursos disponíveis e a produção no resultado final do trabalho por computador é para alguns
artistas superior aos processos convencionais.
Desta forma, compreende-se por imagem digital a imagem numérica, independente de sua forma de produção, a materialização da arte em ateliê, oficinas
de arte convencional na produção de obras de arte sempre existiu, artistas e
arte- educadores de todos os tempos sempre se utilizaram dessas técnicas, mas
frente às possibilidades de criação e sua forma de produções oferecidas por
computador, os procedimentos tradicionais se tornam muito limitados se considerarmos as possibilidades de manipulação oferecidas por este instrumento.
Isto, também é visível no caso da fotografia digital, onde é possível fazer muita
manipulação usando imagens fotográficas no horizonte digital.
Nesta direção, a composição como fundamento da criação, se deu através
de recursos disponíveis, onde se propiciou aos professores e alunos das escolas superar o computador como mera ferramenta e insurgir esta máquina como
hiper-ferramenta, através dos recursos disponíveis, redesenhando e repintando uma imagem de obra de arte criada pelos professores no primeiro momento, sendo possível agora se suprimir os elementos e ou acrescentar elementos
novos, fazendo colagens de todas as maneiras e tipologias que independe do
tamanho dos elementos a serem colados, até porque somado a tudo isso é possível manipular os tamanhos dos elementos, inclusive imprimindo perspectiva
aos elementos que poderiam ser colados.
Assim, também no reenquadramento da imagem que denomina-se obra de
arte, sempre realizada em qualquer técnica, pode também ser em sua construção
formal realizada digitalmente, tendo a vantagem de “encolher,” “esticar” e “delimitar” partes específicas da área da imagem. Isto foi percebido com surpresa

Nos processos criativos com estes meios, a utilidade é evidenciada como compromisso
estabelecido entre a subjetividade daquele que inventa e as regras sintáticas inerentes
aos programas por ele utilizados. Essas tecnologias ao participarem deste tipo de criação, instituem-se como forma de expressão manifestada pelos diálogos entre a materialidade do meio e o insight criativo (Plaza & Tavares, 1998: 63-64).

Estes autores, ainda trabalhando a relação de interação do homem-computador
ao referir-se as diferentes poéticas, expressam que “(...) é a partir deste diálogo
que se revelam as diferentes poéticas. Os meios eletrônicos representados pelo
hardware e pelo software são responsáveis por ampliar as capacidades cognitivas
— sensíveis e inteligíveis — do criador” (Plaza & Tavares, 1998: 64).
Nesta direção, fazendo uma análise do percurso de ensinar e aprender a digital arte com investigação nesta trajetória de Formação Continuada de Professores de Artes Visuais da rede pública de Ponta Grossa, Paraná, e de sua atuação
com os alunos da Educação Básica, a máquina sem dúvida não só interfere, mas
amplia o elenco de soluções artísticas dentro do percurso processual de trabalho,
essas soluções em alguns casos, são inesperadas e às vezes inimagináveis, criando certos resultados técnicos não usuais, como espelhamentos inusitados, ângulos que se manifestam de forma surpreendente, cenas que ao sobrepor formas
numa dinâmica do movimento, lança um protótipo criativo antes não conseguido
e que nunca apareceriam no trabalho do artista ou arte-educador que somente
utiliza as técnicas tradicionais.
Além do uso direto da cor, usada na produção artística pelos professores e
alunos, foi possível trabalhar também no todo e em partes, o contraste, o brilho
e sua intensidade, a composição e sua organização, a textura em seus diferentes
recursos formais visuais, expressando uma qualidade estética.
A diferença entre a arte digital e arte convencional é que as ferramentas se
modificam, e embora a ação em ambos os casos se processa por um espaço bidimencional, no caso convencional se processa em espaço bidimensional “em
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pelos professores de Artes Visuais e em seus relatos, os alunos das escolas perceberam as facilidades que as ferramentas dos programas possibilitavam, porque
foi possível redesenhar, repintar totalmente uma obra de arte já produzida na primeira fase com a mesma liberdade do desenhista ou pintor de obras de arte que
cria a composição visual. Perceberam também, que toda a técnica artística mesmo analisada sob a perspectiva convencional, sugere e induz a buscar soluções
que lhe são pertinentes, entretanto a técnica artística com o uso das ferramentas
digitais faz isso de forma mais intensa.
Plaza & Tavares contribuem em suas teorizações em relação a maneira e forma de interatividade entre o homem–computador:
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branco,” já o computador como hiper-ferramenta para a produção artística, apresenta um diferencial, ele retoma a sua obra e a repinta e recria, num processo de
trabalho permanente de manupulação. Assim, o artista nesta perspectiva convencional, pode recriar a obra, mas sempre num novo espaço bidimensional em
branco da tela convencional como suporte.
Este cenário evocou os aprendizes ao mesmo tempo como ensinantes, enquanto sujeitos em ação e transformação, no percurso da formação continuada,
diante das tecnologias digitais, fruto do modo de produção tecnológico presente
na sociedade contemporânea. Entretanto a arte via tecnologia, deu um caráter
inovador, pois o computador deixou de ser mera ferramenta e passou a ser uma
hiper-ferramenta.
Portanto, é compreensível chegar a considerações, de que o computador é vital, conclui-se de que o uso da máquina computador na arte digital não pode ser
tida como um mero instrumento didático no ensino de Artes Visuais (mera ferramenta), mas sim como uma hiperferramenta, possibilitando a criação artística
com poéticas via tecnologia, tornando-a significativa inclusive na perspectiva de
interatores da produção de arte digital.
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Resumen: En este manuscrito, pretendemos

revisar una experiencia real en el aula de
grado universitario de educación primaria.
En este caso, la motivación del alumnado y
la adecuación de los contenidos al estadio
evolutivo de los alumnos de primaria, se
planteaba a través de tareas de aprendizaje
manipulativo, donde a través del descubrimiento y la manipulación se genera un tipo
de aprendizaje significativo.
Palabras clave: aprendizaje manipulativo
/ enseñar a enseñar / didáctica de las artes.

Title: Teaching how to teach art: a manipulative

experience on the evolution of photography in
the classroom
Abstract: In this paper we try to review a real
classroom experience in primary education. In
this case, student motivation and relevance of the
content to the development stage of elementary
students arose through manipulative learning
tasks, where through the discovery and manipulation, a kind of significant learning is generated.
Keywords: manipulative learning / teaching to
teach / teaching arts.

Introducción

La enseñanza de las Artes Plásticas, el Dibujo, o la Expresión Estética es un camino complejo que se encuentra en pleno proceso de cambio y transformación.
Al futuro maestro de estas disciplinas se le plantean preguntas sobre como motivar a su alumnado, cómo transmitir los conocimientos en base a las estructuras
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Enseñar a enseñar las
artes: una experiencia
manipulativa de la
evolución de la fotografía
en el aula
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legales que rigen los contenidos, y un largo etcétera común a los profesores de enseñanzas básicas y obligatorias del resto de disciplinas. Sin embargo, a los maestros potenciales de alumnado de infantil, primaria, del área de artes plásticas se
le suman otros tantos interrogantes específicos, entre ellos, cómo alcanzar los
mayores resultados creativos y formales a partir del propio proceso de desarrollo
de su alumnado, y a pesar de los condicionantes que el sistema educativo suele
imponer a partir de sus rígidos sistemas de evaluación y el control de contenidos
docentes en muchos casos desfasados, o poco valorados para el desarrollo posterior del alumnado.
Este es un gran reto difícil de conseguir sin procesos de enseñanza-aprendizaje significativos, que suponen un cambio conceptual acercándose al constructivismo donde el alumno es el promotor y diseñador de su propio conocimiento.
Un representante de esta visión constructivista es Kelly (1963), que indica que el
progreso del ser humano pasa por su permanente tentativa de controlar el flujo de
eventos en el cual está inmerso, en la necesidad de anticipación de eventos construyendo réplicas de las situaciones que anticipa, y difiriendo unos de otros en
estas construcciones con fines anticipatorios. El aprendizaje significativo estaría
íntimamente vinculado a la edificación de estos constructos.
Gowin (1981) analiza por ejemplo el proceso por el que los individuos producimos conocimiento “desempaquetando” conocimientos documentados, aplicando este planteamiento a la educación (Novak y Gowin, 1984, 1988, 1996;
Moreira, 1993). Este planteamiento lo propone en su teoría de educación, presentada en la obra Educating (Gowin, 1981), e incluso generando un “modelo
de enseñanza” proponiendo una relación triádica entre profesor, materiales
educativos y aprendiz. En su planteamiento estos tres agentes del aprendizaje comparten significados con respecto a conocimientos “vehiculados” por los
materiales educativos del currículum. En una situación de enseñanza, el docente intencionalmente cambia los significados de la experiencia del discente a
través de los recursos educativos.
En este punto, desde nuestra óptica las actividades manipulativas son una
herramienta eficiente para favorecer el aprendizaje y vehicularlo de forma
constructiva e intencional, permitiendo la generación de interés por el aprendizaje, promoviendo una actitud crítica, reflexiva y de descubrimiento, y estimulando la curiosidad a través de la experiencia posibilitando la obtención de
resultados observables y que por lo tanto, posibiliten la comprensión de las bases del funcionamiento de una u otra experiencia.
Williams (1990) y Dorrío (2006; 2008) encuentran que los aprendices a través
de aprendizajes manipulativos, experimentan excitación, interés y motivación
por aprender, recuerdan y usan conceptos, explicaciones, argumentos, modelos y
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hechos relacionados con lo aprendido, manipulan, exploran, practican, observan
fenómenos del mundo físico y participan colectivamente en procesos de aprendizaje empleando las herramientas y el lenguaje idóneo.
Frente a las demandas de la sociedad moderna que relega la adquisición de
conocimientos específicos, y promueve y necesita las habilidades de encontrar,
analizar y resolver problemas o situaciones de carácter interdisciplinar, entendemos que un tipo de aprendizaje manipulativo permitiría en el alumnado de
formaciones superiores, especialmente en futuros profesionales de la docencia,
conseguir una formación adecuada induciendo una participación activa en el
proceso de enseñanza/aprendizaje, a través de la práctica y la experimentación. Siguiendo las directrices de la National Science Education Standards (NRC,
1996) buscamos el compromiso activo de los educadores en la realización de actividades manipulativas por parte de los estudiantes.
En el presente trabajo analizamos una experiencia real en el aula de grado
universitario de educación primaria, donde los alumnos se forman para impartir
clases de artes visuales en primaria. En este caso, la motivación del alumnado y
de su profesorado, así como la adecuación de los contenidos al estadio evolutivo
de los alumnos de primaria, se planteaba a través de tareas de aprendizaje manipulativo (por ejemplo, creando una cámara estenopeica y probándola: desde
sus fundamentos formales, hasta su funcionamiento y proceso de revelado), un
método de enseñanza-aprendizaje que, a través del descubrimiento y la manipulación del conocimiento genera un tipo de aprendizaje significativo.
Metodología y Resultados
La experiencia que analizaremos en el presente documento se enmarca en la
asignatura “Didáctica de las Artes Plásticas y Visuales” impartida a los alumnos
de tercer curso del grado en Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo. Estos alumnos desarrollarán su futuro profesional impartiendo
clases de Plástica y Visual en centros de educación primaria.
En la enseñanza de las artes, tal y como la entendemos desde esta aproximación metodológica, no hacemos una clara diferencia entre apartados teóricos y
prácticos ya que lo interesante de este proyecto es descubrir con experiencias vivenciales los contenidos que deseamos impartir.
El bloque temático que hemos seleccionado para ejemplificar esta metodología es la fotografía. Antes de iniciar los trabajos manipulativos es necesario adentrarnos en la explicación de la evolución histórica de este medio, sin descuidar
que su aparición en el primer cuarto del s. XIX no puede entenderse aisladamente, ya que está condicionada por una serie de experiencias y conocimientos anteriores. Previamente al descubrimiento de la fotografía existe ya un conocimiento
acerca de la cámara oscura y de lo compuestos químicos sensibles a la luz.
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Figura 1. Cámara oscura realizada en el aula

Es aquí donde introducimos la primera propuesta de aprendizaje manipulativo con la construcción de una cámara oscura.
A pesar de la simplicidad del mecanismo de una cámara oscura, los alumnos
encuentran serias dificultades para comprender su funcionamiento, es a partir de
la experimentación y la demostración cuando adquieren la comprensión final de
los mecanismos subyacentes.
A los alumnos tan solo se les proporcionaba, un ejemplo ya construido, la explicación de su funcionamiento, una cartulina en blanco y las fórmulas para calcular
la distancia focal. Por medio del descubrimiento, la experimentación y el ensayo y
error cada uno de ellos realizó su propia cámara eligiendo tamaño y forma.
Una vez adquiridos los conocimientos básicos del funcionamiento de la cámara
oscura se hacía imprescindible introducirlos en el conocimiento de los productos
químicos, en este punto del aprendizaje introducimos nuestra segunda experiencia
manipulativa, con la realización de una Goma bicromátada revelada con luz solar.
El objetivo de esta actividad era que los alumnos descubriesen que los componentes químicos pueden ser eliminados en aquellas zonas que no han sido expuestas a la luz. Con una experiencia muy simple consistente en imprimar una superficie con un producto fotosensible y exponerlo a la luz solar interponiendo un objeto
o imagen con áreas transparentes. Una vez más los alumnos a través de una metodología manipulativa consiguen la adquisición, elaboración e interiorización de los
conocimientos a través de sus propias experiencias.
El siguiente paso implica la integración de los conocimientos adquiridos en las
dos experiencias previas, la cámara oscura y el uso de una superficie fotosensible,
se trata de la creación de una cámara estenopeica.
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El material del que disponen es, la cámara oscura que ellos mismos construyeron y papel fotográfico. Con esta experiencia pretendíamos conseguir que los alumnos fuesen conscientes de la importancia de los materiales en el trabajo analógico,
de sus propiedades fotosensibles y de la necesidad de fijar la imagen.
Para continuar con el proceso formativo a través de un recorrido histórico
la última propuesta de aprendizaje se centrará en la construcción de una cámara
analógica. Para ello los alumnos cuentan con los planos, dos cartulinas negras, cinta aislante negra, utensilios para recortar y fijar las piezas, un carrete fotográfico
cargado y uno recargable vacío.
Con el objetivo de acercarles a las experiencias más cercanas que los alumnos tienen del uso de la fotografía (manejo de cámaras fotográficas digitales),
consideramos imprescindible que conociesen el funcionamiento, a través de su
construcción, de una cámara fotográfica analógica. Una vez más, a los alumnos
se les proporcionaba los elementos básicos para que ellos mismos descubriesen
el funcionamiento subyacente de la herramienta. De este modo la adquisición
del conocimiento se realizaba a través de la manipulación, el descubrimiento y
la curiosidad.

A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Figura 2. Goma bicromatada de una de las alumnas
Figura 3. resultado de una imagen tomada con cámara
estenopeica por una alumna.
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Figura 4. Planos de construcción de la
cámara analógica
Figura 5. Resultado de una fotografía tomada
con dicha cámara por un alumno.

Contactar os autores: rogjuncal@uvigo.es
/ anasoanesuarez@uvigo.es
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Resumo: Duplo ii incide na inovação e na

interdisciplinaridade como ferramentas imprescindíveis na abordagem aos projectos
a desenvolver com os alunos, na gestão de
conteúdos aquisição de conhecimentos —
na criação da sua própria cultura. Apresenta
ideias desenvolvidas com o 2º ciclo do ensino básico que resultaram na criação de produtos artísticos, que estimulam a imaginação e desenvolvem a criatividade.
Palavras chave:

inovação / interdisciplinaridade / criatividade / imaginação / concretização.

Title: Double ii: inovation and interdisciplinarity
Abstract: Double ii focuses on innovation and

interdisciplinarity as essential tools to the approach of projects with students, in the management of contenst and knowledge acquisition —
the creation of their own culture. Presents ideas
developed with the 2nd cycle of basic education
that resulted in the creation of artistic products
that stimulate their imagination and develop
their creativity.
Keywords: innovation/ interdisciplinarity /
creativity / imagination / achievement.

Introdução

Dos vários projetos em mãos a desenvolver no presente ano letivo foi feita uma
seleção dos considerados mais significativos e pertinentes de apresentar no
contexto do requerido.
Pretende-se apresentar um conjunto de ideias que se salientam pelo seu carácter inovador e por aplicarem a noção de interdisciplinaridade num percurso
de exploração da educação artística e das aprendizagens obtidas pela via das
artes motivando os alunos na procura de uma expressão individual.
Abordaram-se múltiplas áreas do saber, introduzindo conteúdos programáticos
diversificados e de várias disciplinas, bem como a ligação ao trabalho de artistas
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Figura 2. Trabalhos de alunos: Borrões
de tinta. Fonte: própria.

plásticos, e literários, nacionais, escolhidos de acordo com os conteúdos e objetivos a trabalhar. Além desta procura de aumentar aquilo que pode ser chamado de
literacia visual dos alunos procurou-se ainda oferecer experimentações de técnicas
e materiais diversificados de modo a enriquecer os seus conhecimentos técnicos
e potenciá-los com ferramentas de realização plástica, de pensamento artístico e
de literacia visual.
O tema base inerente a esta pesquisa foi o Criar Laços, escolhido para trabalhar
este ano pela escola, de onde acabaram por surgir vários projetos interdisciplinares.
Segue-se uma abordagem de três projetos selecionados por apresentarem
soluções diversificadas de exercícios possíveis de realizar em contexto escolar
e que fomentam de uma forma adequada e apetecível a relação com as artes
plásticas, com metodologias e técnicas próprias numa apropriação generalista
de temas do quotidiano dos nossos alunos, e um quarto projecto inserido num
contexto de semana das artes que se destaca dos enquadramentos habituais,
afirmando-se pela sua inovação no contexto de escola.
1. Monstros fofos
Neste fim de século, os monstros proliferam: vemo-los por todos os lados, no cinema,
na banda desenhada, em gadgets e brinquedos, livros e exposições de pintura, no teatro e na dança. Invadem o planeta, tornando-se familiares. Cessarão muito em breve
de nos parecer monstruosos e ser-nos-ão até simpáticos, como já acontece a tantos
extraterrestres das séries de televisão.
— José Gil, Monstros
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Figura 1. Livro “Os Meus monstros.”
Fonte: própria.
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Figura 3. Trabalhos dos alunos: borrão, estudo de forma e cor, peças
em feltro já cortadas e cosidas, monstro em feltro já enchido e
finalizado. Fonte: própria.
Figura 4. Trabalhos dos alunos: borrão, estudo de forma e cor, peças
em feltro já cortadas e cosidas, monstro em feltro já enchido
e finalizado. Fonte: própria.
Figura 5. Trabalhos dos alunos: monstro em feltro. Fonte: própria.
Figura 6. Trabalhos dos alunos: desenhos a lápis de cor. Fonte: própria.

O que são monstros?
O que entendemos por monstros?
Como são?
De que cor são?
Que formas têm?
São bons ou maus?
Onde habitam?
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O que faz do monstro um atrator da imaginação é um assunto estudado sob o
prisma de múltiplas e diferentes interpretações das quais podemos referir Descartes e Santo Agostinho, analisadas pelo autor José Gil, entre tantos outros.
É uma fonteira entre o conhecido e o desconhecido, entre o palpável e o imaginável. O monstro é uma barreira sempre pensada e questionada que habita na
periferia do ser humano e que nos ajuda a enquadrar a nossa própria perspetiva
de humanidade.
Um território fértil e instável de contornos curiosos em que a imaginação se
pode instalar e expandir. O desconhecido, ou o pouco habitual, foi sempre, historicamente, classificado como monstruoso — raças humanas desconhecidas e
que quando se descobrem não se enquadram nos parâmetros do habitual e seres
animais e vegetais que por serem desconhecidos ou apresentarem características que não se enquadram dos parâmetros da normalidade, também elas diferentes do esperado e do habitual. Estas novidades e diferenças foram comumente apelidadas de monstruosidades logo entrando no nosso campo de análise.
Mas os monstros atualmente estão por todo o lado, ajudam-nos a lidar connosco próprios e com os nossos medos, ajudam-nos a sermos melhores humanos, brincam connosco e com os nossos filhos. São imensas as séries televisivas
em que aparecem e inúmeros os filmes em que já os vimos. Co-habitam as nossas vidas e enchem-nos a imaginação.
Com base nesta última premissa surge a ideia de trabalhar o tema Monstros
com duas turmas de 6ºano do 2º ciclo do ensino básico. Primeiro reuniram-se
as professoras, debateram--se ideias e formas de abordar o tema, elegeram-se
estratégias e delinearam-se metodologias, depois foi abordada a temática com
os alunos e lançado o desafio.
Este projeto interdisciplinar cruza as disciplinas de Educação Visual e Educação Tecnológica. Em Educação Visual foi abordado o conteúdo do tema
Monstros, leu-se o excerto de texto em cima apresentado, do livro “Monstros”
de José Gil, e na conversa que se iniciou com esse ponto de partida foram lançadas algumas perguntas:
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As ideias dos alunos foram surpreendentes, claras e engraçadas. Surgiram desde
os minotauros ao monstro do lago Ness, extraterrestres e quimeras, seres com
muitos olhos ou só com um, muitas pernas ou nenhuma, cheios de cor ou invisíveis.
Com base nas respostas dadas e nas conclusões a que se chegou decidiu-se
que este projecto se chamaria Monstros Fofos.
Mostrou-se de seguida o livro “Os meus Monstros”, orientado pela artista
Alice Geirinhas, que convidou vários artistas plásticos portugueses contemporâneos a criar monstros com distintas personalidades, características e feitios,
e a ilustrar estas criações (Figura 1).
A abordagem seguinte prendeu-se com a técnica e a forma. Para facilitar
e agilizar estas decisões foi introduzida a técnica de composição que nasce do
uso de borrões de tinta e que vem herdada dos pintores surrealistas. Cada aluno
colocou várias cores de guache numa folha branca de papel de desenho e dobrando esta ao meio obteve o seu borrão, a sua forma compositiva inicial. Esse
borrão foi depois transformado num monstro, onde entraram as suas ideias sobre o tema (Figura 2). O novo desenho do monstro é passado para uma nova
folha branca e feito um estudo de cor, que pode ter ou não, como referência, as
cores iniciais do borrão.
Após a conclusão do estudo dos monstros os trabalhos foram encaminhados para a disciplina de Educação Tecnológica. Aqui realizaram-se moldes à
escala já a construir. Os moldes de papel pardo são transformados em recortes
de feltro colorido onde as cores dos estudos assumem as cores dos tecidos recortados e cosidos.
Depois de montadas às várias peças de cada face, frente e costas, dos monstros, estas são unidas e o objeto pode ser então enchido para se tornar tridimensional — um monstro fofo e bem animado (Figuras 3 a 5).
2. Azulejos ao Quadrado

Da consciência da vantagem do cruzamento disciplinar na aprendizagem e na
consolidação dos conhecimentos dos conteúdos abordados, por parte dos alunos, nasceu a ideia deste projeto. Pegando no tema escola do atual ano letivo
— Criar Laços, decidiu-se criar efetivamente laços entre professoras e disciplinas num projeto transversal a várias áreas de desenvolvimento. Cruzaram-se
as disciplinas de Língua Portuguesa, História e Geografia de Portugal, Ciências
da Natureza, Matemática e Educação Visual, num objetivo comum: ensinar o
que foi, o que é, e o que pode ser o azulejo, num projeto criativo, inovador e
transdisciplinar que envolve os alunos em várias áreas do saber em simultâneo.
Destinou-se a duas turmas do 5º ano do 2º ciclo do ensino básico e iniciou-se com uma vista ao Museu Nacional do Azulejo. Dentro de cada disciplina foi
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Figura 7. Trabalhos dos alunos: desenhos a lápis de cor. Fonte: própria.
Figura 8. Trabalhos dos alunos: desenhos a guache. Fonte: própria.
Figura 9. Trabalhos dos alunos: passagem do desenho, através do
picotado, com boneca de carvão, para o azulejo. Fonte: própria.
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abordado o conteúdo correspondente: em Língua Portuguesa, foi apresentada
a explicação da influência do árabe na nossa língua e da origem etimológica da
palavra Azulejo; em História e Geografia de Portugal, feito o enquadramento
do azulejo como um testemunho da presença muçulmana no nosso país e uma
breve abordagem da sua presença e influência até ao seculo XXI, na Matemática, exploraram-se as unidades de área e construção e ilustração do decímetro
quadrado em malha quadrangular; nas Ciências da Natureza, foi feita a introdução ao mundo dos microrganismos, elementos a serem depois possíveis de
exploração gráfica e plástica; em Educação Visual, foi feita a simplificação visual dos microrganismos em esquemas geometrizantes próximos do domínio
da abstração, desenho e pintura destas composições visuais resultantes dos
processos de simplificação, com diferentes materiais e técnicas, pintura em
azulejo com a técnica da faiança e tintas vidradas e a criação de um painel de
azulejos. Cada a aluno transformou a sua pequena pintura num real azulejo.
Após a cozedura dos azulejos em forno próprio, será montado um painel composto por todos os trabalhos.
2.1.Fases do projeto na Disciplina de Educação Visual

Fases do projeto na Disciplina de Educação Visual:
—
—
—
—

Desenho dos microrganismos com lápis de cor — reais e simplificados
(Figura 6 e 7).
Desenho dos microrganismos simplificados com guache (Figura 8).
Passagem dos desenhos para os azulejos (Figura 9).
Pintura dos azulejos (Figura 10).

3. Isometrias, Padrões e outras Construções

Projeto interdisciplinar, a desenvolver com duas turmas do 6ºano do 2ºciclo do
ensino básico, que cruza as disciplinas de Matemática e Educação Visual numa
visão conjunta que pretende potenciar os conhecimentos do campo da matemática aliando-a às artes plásticas. Isometrias e padrões são parte de um todo
e podem funcionar em conjunto apesar de serem dadas separadamente nestas
duas disciplinas aparentemente tão distintas.
Dentro de cada disciplina foi abordado o conteúdo correspondente: na Matemática, foram explorados os polígonos regulares e irregulares e a questão das
isometrias; foram feitas escolhas estética, desenho e recorte de polígonos, regulares ou irregulares, de diversos tamanhos, em placas de k-line; em Educação Visual, fez-se a exploração e construção de padrões, a aplicação de padrões
aos polígonos cortados nas placas de k-line e a pintura dos mesmos com tintas

3.1.Fases do projeto na Disciplina de Educação Visual

Fases do projeto na Disciplina de Educação Visual:
—
—

Desenhos de padrões (Figura 11).
Pintura dos polígonos (Figura 13).

4. Imagens Vivas

Projeto que decorreu no ano letivo passado no contexto da semana das artes e
que foi feito um conjunto entre a disciplina de Educação Visual e um elemento exterior com formação específica em fotografia e cinema de animação, que
acedeu ao nosso convite vindo representar a equipa do serviço educativo do
CAM da Fundação Calouste Gulbenkian na nossa escola. Foi construído, pelos
alunos, num só dia, por cada turma, do 6º ano do 2º ciclo do ensino básico, um
pequeno vídeo de animação com história, cenários e personagens: Operação
Macaco Listado e Inacreditável Susto.
Com esta iniciativa pretendeu-se desenvolver a aplicação da imaginação
e do pensamento criativo num estímulo diferente do habitual em contexto de
sala de aula propiciando aos alunos uma experiência com características únicas
e oferecendo-lhes novas ferramentas de trabalho numa área diferente daquela
a que estão habituados no âmbito da disciplina de Educação Visual. Pretendia-se uma atividade dinâmica, rica em conteúdos e experimentações, de aplicação rápida, uma vez que só dispúnhamos de 6h por cada turma.
Antes de começarmos a parte prática da proposta fez-se uma breve introdução ao universo do cinema de animação e visualizaram-se alguns filmes, para
contextualizar a atividade. Começou-se depois por construir a história lançando algumas técnicas de escrita criativa, fazendo surgir cenários, personagens
e enredos. De seguida montou-se a narrativa e construíram-se os cenários e as
personagens que os iriam habitar, com desenhos, recortes e colagens em suportes de cartolinas coloridas. A fase que se seguiu foi a composição dos frames a
fotografar para a posterior montagem vídeo. Um trabalho de animação em stop
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acrílicas, será ainda feita a montagem das diferentes peças numa escultura articulada que terá como ponto de partida a interpretação de uma obra escultórica
de António Areal.
Após realizados os seus desenhos de padrões contactaram com alguns
exemplos da obra de António Areal (Figura 12), promovendo o contacto com a
obra de arte como motor de criação, e lançou-se o desafio de transformarem os
polígonos já definidos e recortados em Matemática, numa escultura dinâmica e
articulável, revestida de padrões.
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Figura 10. Trabalhos dos alunos: pintura do azulejo. Fonte: própria.
Figura 11. Trabalhos dos alunos: padrões desenhados a lápis
de cor. Fonte: própria.
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Figura 12. António Areal, s/ título, 1964. Tinta de óleo sobre Madeira.
Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian.
Figura 13. Trabalhos dos alunos: padrões pintados a acrílico nos
polígonos de k-line. Fonte: própria.
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Figura 14 a 17. Trabalhos dos alunos:
Imagens Vivas, desenho, recortes, colagens,
animações com base em fotografía stop
motion. Fonte: própria.

motion em que os alunos colocaram e movimentaram as suas personagens nos
cenários, fotografando sequências de movimento para tornarem vivas as suas
histórias (Figuras 14 a 17). Foi um trabalho muito intenso, com um ritmo rápido
e marcado em que se conseguiram resultados muito interessantes e umas histórias criativas cheias de pequenas surpresas e suspenses.
Conclusão

Em propostas ricas de trabalho estão também latentes resultados ricos e é nesta
dupla premissa fértil se devem lançar as sementes. O grau de empenho e entusiamo dos alunos tem sido contagiante e contagioso. As ideias passam de
umas turmas para as outras e de uns anos para os outros — 5º e 6º anos, num
diálogo aceso de desafio, de conquista e de expressão. Das ideias nascem outras que rapidamente se metamorfoseiam e crescem em múltiplas direções.
Os projetos assim abordados com conceitos, com inovação e com interdisciplinaridade são de facto uma ferramenta importante no ensino da educação
artística e devem ser valorizados e experimentados. Apresentam uma componente pedagógica forte e fomentam a construção de uma cultura e expressão
individual mais coerente e que permite uma sedimentação dos conteúdos, uma
fusão dos saberes numa trama tecida entre cultura geral e artística e onde se
têm obtido resultados muito positivos, não só na qualidade do produto final
como sobretudo no grau de empenho, entusiasmo e desempenho dos alunos.
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Introdução: Revisão da produção científica em arte
e tecnologia como balizador na pesquisa

Ao “estado da arte” ou “estado do conhecimento” é atribuida extrema importância no que se respeita a pesquisa, pois referenciar aquilo que já foi descoberto na temática pesquisada evita investigações desnecessárias e abre caminho
para novas possibilidades.
Sendo assim muitas produções científicas sobre o tema estão sendo investigadas e apontam o estado da arte, sobre arte e tecnologia e arte digital. Destacam-se alguns interlocutores que pesquisaram a temática, como: Venturelli (2005);
Domingues (1997; 2008); Venturelli (2004); Zamboni(2001); Lévy(1996); Fragoso (2005); Grau (2007); Gianetti (2006); Medeiros (2002); Basbaum (2007); Mercado (1999); Couchot (2003); Pimentel (2002); Plaza; Tavares (1993).
Dentro desse contexto consideram-se algumas produções científicas sobre
as pesquisas e as condições da Tecnologia e Arte Digital na Disciplina de Prática Artística do Curso Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Estadual
de Ponta Grossa/PR, que desde 2009 inseriu a arte digital e suas interfaces na
formação inicial de professores de Artes Visuais, entretanto ainda está em uma
caminha para consolidar a arte digital na formação do professor que atuará na
educação básica e em outras instituições educacionais emergentes.
A pesquisa tem por objetivo demonstrar a relevância da temática instigando
a prática artística digital dos acadêmicos. A abordagem é qualitativa através da
investigação ação, com experiências visuais produzidas em ambiente virtual
tendo como norte a utilização do computador de maneira híbrida, emergindo
em outras opções para a produção artística em Artes Visuais.
1. Tecnologia e Arte Digital

Referindo-se a palavra tecnologia, em um primeiro momento, visualizamos
mentalmente tudo aquilo que temos intitulado como novo na contemporaneidade, algum tipo de equipamento ou produto que acabou de ser produzido ou
ainda será lançado. Mas o termo tecnologia possui maior abrangência.
Existem outros tipos de tecnologias que vão além dos equipamentos. E tanto os aparelhos quanto os produtos servem apenas como suportes para as ações
ocorrerem. Pierre Lévi usa o termo “tecnologias da inteligência” que são construções impregnadas nos espaços das memórias das pessoas para o homem
avançar em seus conhecimentos (Lévi, 2000). A linguagem oral, escrita e digital (do computador) também são exemplos de tecnologia (Becker, 2009). Dentro dessa perspectiva podemos dizer que a tecnologia começa no pensamento,
de nada adianta uma ferramenta se não existe uma construção e preparo psíquico para a sua utilização.
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Adentrando aos primeiros relatos da raça humana representados nas pinturas rupestres em paredes de cavernas, já percebemos a existência da arte,
mesmo que seja com finalidade ritualística, pois os caçadores primitivos imaginavam que se fizessem uma imagem da sua presa, os animais reais também
sucumbiriam ao seu poder (Gombrich, 1999).
Para arte tornar-se visual existe a necessidade da tecnologia ou um instrumento técnico. Quando o homem pré-histórico usa pigmentos naturais, carvão
e sangue pra produzir imagens ele está se apropriando das ferramentas presentes em seu período.
Para Santaella enquanto a técnica é um saber fazer, cuja natureza intelectual se caracteriza por habilidades que são introjetadas por um indivíduo, a tecnologia inclui a técnica, mas avança além dela. (Santaella, 2003).
Constata-se também na arte barroca holandesa a ligação entre a técnica e
a tecnologia, essa união está presente na utilização da câmara obscura para a
produção de pinturas. Por meio dessa valiosa ferramenta tecnológica alguns artistas holandeses passaram a observar o mundo e todos os seus fenômenos de
outra maneira. Os pequenos detalhes, que antes passavam despercebidos, seriam vistos e admirados com um olhar curioso e inquiridor, que buscava e desvendava os milagres da vida através de seus menores detalhes (Alpers, 1999).
O Barroco reforça o conceito de “modernidade” nas artes visuais, que a partir do século XVII passa a ser essencial para a produção artística. Nele o artista
sempre deveria estar em conexão com os desejos de seu público, se modernizar, atender as tendências de seu tempo na arte, tendo a tecnologia como
alicerce. (Argan, 2004).
A comtemporaneidade é marcada pelas relações de arte e tecnologia elevando-as a uma simbiose múltipla, principalmente na Arte do Século XX, com
o surgimento do computador.
No ano de 1968, na cidade de Londres acontece a primeira exposição com
obras de arte criadas com o auxilio do computador, a Cybernetic Serendipity.
Desta forma inicia-se uma nova forma de expressão, a Arte Digital.
Arte Digital é uma nomeação para as práticas artísticas contemporâneas,
que utilizam os sistemas digitais. Começou como Computer art, passando por
arte multimídia e, desde a década de setenta instaurou-se como Arte Digital.
Definir Arte Digital e os seus gêneros é uma problemática, pois ela é extremamente abrangente, configurando desde a fotografia digital, a pintura digital,
o desenho digital, a pixel art, as ilustrações vetoriais, as animações bidimensionais, tridimensionais, a vida artificial, WebArte entre tantos outros. Essas
categorias não são estanques e os seus limites são, por vezes, difíceis de definir.
De uma forma simplista a essência de tudo o que é digital tem por base a
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Figura 1. Pietá, Autora: Jessyka Fipke (2011).
Fotografia Digital/ Fotomontagem.
Figura 2. Narcisa, Autora: Leticia Tadra (2011).
Fotografia Digital / Fotomontagem

[...] o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual. Contrariamente ao possível,
estático e já constituído, o virtual é como o complexo problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha uma situação, um acontecimento, um objeto
ou uma entidade qualquer, e que chama um processo de resolução: a atualização
(Lévy, 1996: 16).

O diálogo constante entre as produções virtuais e o ser humano dentro da sua
vida contemporânea, acarreta em um ambiente promissor para o educador da
disciplina de arte propiciar o ensino-aprendizagem das Artes Visuais aos seus
alunos tendo o computador como hiperferramenta e a Arte Digital como possibilidade de criação de poéticas digitais.
2. A produção em Arte Digital: Possibilidades e desafios

A realidade atual é marcada pela simbiose entre o homem e o mundo digital.
Sobretudo na última década a linha que separa o real e o virtual tornar-se cada
vez mais tênue e segue uma disposição de incorporação cada vez ascendente
entre ambos. É notório que materiais disponíveis na contemporaneidade como
os computadores, internet, máquinas fotográficas digitais, tablets entre tantos
outros, modificaram muitas posturas sociais. Seguindo a afirmação de Pedrosa
que defende a arte como um reflexo da sociedade, se tem no mundo contemporâneo uma arte que também se apropria do Mundo Virtual e predispõe-se a
resignificá-lo (Pedrosa 2004: 243). Dentro desse contexto um dos desafios da
disciplina de Arte nas escolas é de também se inserir nessa apropriação.
Com base em observações empíricas dentro da atmosfera escolar e no projeto Novos Talentos desenvolvido no ano de 2011 pelo Departamento de Artes
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informação numérica que é facilmente manipulável, passível de ser transformada numa outra coisa. Do ponto de vista dos artistas a arte digital também
possui diferentes concepções, para alguns é apenas uma ferramenta que potencializa o seu trabalho, para outros é uma forma de produção e, devido às suas
possibilidades e capacidades próximas ou análogas aos processos intelectuais
dos humanos, podem até ser considerados entidades criativas. (Popper cit in
Batista, 2010: 20)
O computador não é capaz de ser utilizado como uma hiperferramenta na
produção da Arte Digital que está vinculado a concepção inventiva, possibilitando assim a criação artística com poéticas via tecnologia.
Hoje o meio digital não só transformou quanto se integrou ao nosso dia a
dia. O ambiente digital é “virtual” (imaterial), mas estamos tão imersos nele
que o mesmo torna-se, cada vez mais, material a nossa compreensão. Segundo
Pierre Lévy:
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Figura 3. Sem título, Autor: Fábio Clavisso
(2011). Colagem digital.

da Universidade Estadual de Ponta Grossa (voltado para os professores da educação básica) percebeu-se que na cidade de Ponta Grossa ainda é tímida a associação da arte com produção em ambiente virtual.
Apesar do poder público incentivar o uso das tecnologias educacionais tendo
como base as DTIC — Diretrizes para o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas Públicas Estaduais da Educação Básica do Paraná — revela-se certo
receio por parte dos profissionais da área em procurar se apropriar das tecnologias
digitais na sua prática docente e artística. Os motivos que influenciam esse tipo de
postura por parte desses professores é digno de outra pesquisa, pois questões relativas a esse recuo ou até mesmo desdém podem ser fruto de diversos fatores.
A pesquisa adentrou na base que é o Curso de Licenciatura em Artes Visuais
da Universidade Estadual de Ponta Grossa-PR, instigando a prática e produção
artística digitais dos acadêmicos com o intuito de verificar tais questões na formação inicial dos profissionais de Artes Visuais.
Buscou também intercalar a Arte Digital e os processos de ensino-aprendizagem
com a preocupação de emergir outras opções para a produção artística nas
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Figura 4. Sem título, Autor: Edvan Lovato
(2011). Colagem digital.
Figura 5. Sem título, Autora: Rubia Dropa
(2012). Colagem digital.
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Figura 6. Autorretrato, Autora: Renata
Turmina (2011). Colagem digital.

Artes Visuais. Nesse contexto o computador não foi usado apenas como uma
ferramenta, pois o mesmo pode ser redimensionado ao nível de uma hiperferramenta. Sem dúvida o computador com seus programas gráficos, abre uma
nova perspectiva na criação artística, por meios tecnológicos que atingem significativamente o modo das pessoas de produzir, conviver, relacionar-se, transformando consubstancialmente a forma de criar em arte, seja no seu plano de
expressão e comunicação através dos elementos formais, em que o conteúdo aí
se fundiu em narrativas visuais, exigindo um novo sentido estético e poético,
cujas vivências traduzem-se em tempo e espaço que se manifestam por uma
sociedade global frente ao contexto do século XXI.
Vale ressaltar a utilização da abordagem qualitativa, através da Investigação-ação, alargando um aprendizado, discussão, prática e reflexão sobre as imagens
produzidas no computador. A pesquisa é o resultado de dois anos (2011e 2012)
dentro da disciplina de Prática Artística em Artes Visuais II que contempla a Arte
digital em seu ementário, totalizando o número de trinta acadêmicos.
Toda a ação teve vários processos que permeavam desde uma introdução
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as ferramentas básicas nos softwares utilizados até exercícios de coordenação
motora e familiarização com o ambiente virtual. Dos trinta e um acadêmicos
pesquisados apenas doze tinham familiaridade com algum tipo de software de
criação, edição ou tratamento de imagens, mas somente três já apresentavam
produção em ambiente virtual. Dada essa realidade as práticas digitais em artes
visuais foram bastante problemáticas no inicio.
Para dar visibilidade ao processo criativo em ambiente virtual, de uma parte
dessa pesquisa, foram elencadas três produções dos acadêmicos em que se utilizou
o computador. A primeira é uma união entre a prática e a história da arte. Utilizando-se da fotografia digital a produção artística dos acadêmicos buscou articular algumas características do barroco italiano na fotografia, em seguida, a
imagem adquirida foi transportada para os sofwares de edição de imagens para
acentuar ou corrigir imperfeições, tendo em vista a proposta estar fundamentada na teoria clássica da arte (Figuras 1 e 2). Nessas produções fica evidente a
manipulação dos tons nas cores e do chiaroescuro, também é fácil perceber em
algumas práticas a utilização da colagem virtual que, posteriormente, foi muito
empregada pelos acadêmicos. Esse trabalho foi um dos primeiros a ser realizado
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Figura 7. Processo de Colorização (2011).
Pintura digital. Fonte: própria
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Figura 8. Taça, (2011). Pintura digital. Fonte: própria
Figura 9. Sem título, Autor: Edvan Lovato (2011). Pintura digital.
Figura 10. Sem título, Autor: André (2011). Pintura digital.

Conclusão

Foi percebida pelo pesquisador certa relutância de alguns acadêmicos em se
apropriar ao ambiente digital justificando a facilidade maior com ferramentas
analógicas. Outro dado interessante verificado consistiu na preocupação com a
importância dada a algo feito no computador. Alguns acadêmicos defendiam a
idéia de um valor menor a produção digital, pois ela não era palpável, materializada e suas concepções estavam ainda sob o pensamento e prática da arte real, e
não na concepção da arte imaterial.
A medida que todos foram se familiarizando com as ferramentas a situação
tornou-se mais produtiva e a relação híbrida e interativa homem/computador
começou a se construir proporcionando a intencionalidade de uma produção artística via tecnologia usando o computador como hiperferramenta.
Percebeu-se e pode-se inferir que a formação inicial de professores e o acesso
as tecnologias digitais na prática e produção em arte digital ainda é frágil, mas já
avançou muito e está contemplado no currículo de formação de professores de
Artes Visuais.
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após as aulas de apropriação das ferramentas dos softwares, pois se instituiu em
uma alternativa mais coerente na tentativa de trazer àqueles que estavam resistentes a utilização do computador. Essa sintonia entre a fotografia e o computador os manteve mais seguros para produzir.
A segunda produção destacada se utilizou da colagem virtual, processo em
que se agregam imagens já existentes em camadas diferentes criando uma composição nova no ambiente virtual. Para a realização dessa prática valeu-se o software Adobe Photoshop. Os acadêmicos em sua maioria optaram por criar composições surrealistas tendo como base seus sonhos, dando enfoque a distorção
das imagens (Figuras 3 a 6).
Nesse momento da execução a grande maioria dominava pelo menos um
software e alguns já estavam utilizando dois ou mais para atingir os resultados.
Também é uma fase mais tranqüila pois a aceitação quanto a utilização do computador se tornou mais positiva.
A terceira produção a ser abordada foi um dos últimos trabalhos desenvolvidos. Destaca-se a pintura digital que, também, seguiu uma premissa de sintonia
entre o analógico e o digital (Figuras 7 a 10).
Num primeiro momento os acadêmicos fizeram um desenho a lápis e posteriormente escanearam o trabalho migrando-o para o ambiente digital podendo,
desta maneira, pintar digitalmente. Essa produção é um resultado hibrido entre
desenho e pintura digital, pois as qualidades antes trazidas pelo desenho se resignificam e permeiam para outro âmbito tornando-se algo novo.
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âmbito da Prática Educativa Supervisionada I,
do 1º ano de Mestrado em Ensino da Educação
Visual e Tecnológica no Ensino Básico, no
ano lectivo 2011/2012, na Escola Superior de
Educação do Instituto Politécnico do Porto e
realizada na Escola Básica do 1º Ciclo do Cedro,
V. N. de Gaia, com uma turma do 4º ano de
escolaridade.
Palavras chave: prática docente / explora-

ção plástica / experiência estética / partilha
e reflexão.

Title: Travel around my bedroom - an identity

and a personal space of the student.
Abstract: The wish to share this experience resulted from work developed under the Educational Practice Supervised I, 1st year Master of
Teaching Visual and Technological Education in
Basic Education, in the academic year 2011/2012,
at the School of Education at the Polytechnic Institute Oporto and Basic School held in the 1st
cycle of the Cedro School, V. N. Gaia, with a group
of 4th grade.
Keywords: Teaching practice / plastic language
exploration / aesthetic experience / sharing and
reflection.

Introdução
A estética das obras de arte permite-nos desenvolver uma estética de vida quotidiana.
“A natureza imita o que a obra de arte propõe”, disse alguém (Hessel; Morin, 2012).
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Viagem à volta do meu
quarto — uma identidade
e um espaço pessoal
do aluno
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O desejo de partilha desta experiência resultou de um trabalho desenvolvido
no âmbito da Prática Educativa Supervisionada I, do 1º ano de Mestrado em
Ensino da Educação Visual e Tecnológica no Ensino Básico, no ano lectivo
2011/2012, na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto e
realizada na Escola Básica do 1º Ciclo do Cedro, V. N. de Gaia, com a turma D,
do 4º ano de escolaridade.
A partir da relação protocolada entre a ESE e a Fundação de Serralves, foi
endereçado um convite aos alunos de mestrado para participarem no seminário do Projecto com Escolas cujo tema Quarto, Lugar de Abrigo, Identidade e
Evasão, pelo o seu manifesto interesse para alunos de licenciatura, mestrado
ou doutoramento em arte contemporânea, educação artística e/ou curadoria.
No seguimento desta participação e no âmbito do Seminário da Prática
Educativa, estruturou-se uma proposta de trabalho que desafiou os alunos de
mestrado a explorar o referido tema / problema para desenvolverem no projecto da sua Prática Educativa Supervisionada. Os mestrandos foram orientados
no sentido de considerarem a importância das relações entre o cognitivo/individual e o domínio social internalizado pelo sujeito. No âmbito da prática da
expressão plástica no 1º ciclo do Ensino Básico, procurou-se integrar e articular
o corpo e as actividades manuais, exploratórias, técnicas, plásticas, estéticas,
com as faculdades cognitivas e afectivas.
Destacamos desta experiência, que teve a duração de três meses, duas actividades do plano global de acção: a construção de um auto-retrato tridimensional: Espelho meu... Aqui estou eu! e desenhar no chão do recreio um espaço-quarto imaginário, individual e/ou em grupo: No chão do quarto, do meu, do teu
e do nosso!, espaço de acção do aluno e do seu auto-retrato.
A partir destas representações, os alunos simularam como vivenciam o espaço nos seus quartos, interagindo com o auto-retrato em cartão e o espaço desenhado. O processo de encontro entre a tridimensionalidade do auto-retrato e
a bidimensionalidade do desenho do quarto, no chão do recreio, teve por objectivo desenvolver relações de visualização dinâmica. Foi assim experimentado
um diálogo entre objectos reais (tridimensionais) e um espaço que, desenhado
no chão do recreio, era simultaneamente representação e realidade. Esta experiência possibilitou, assim, percorrer um caminho do espaço simulado para o
espaço realizado.
Dewey disse nas páginas finais de Art as Experience, “A imaginação é o principal instrumento do bem”. Dewey continuou a dizer que, “A arte tem sido o meio usado para
manter vivo o sentido de objetivos que ultrapassou a evidência, e dos significados que
transcendem o hábito enrijecido.”

Metodologicamente pretendeu-se criar, organizar e dirigir situações de
aprendizagem no campo da educação visual e plástica e administrar a progressão dessas aprendizagens, assim como conceber e fazer evoluir dispositivos de
diferenciação, envolver os alunos nas experimentações / acções, no trabalho
em equipa e, consequentemente, nas suas aprendizagens. Estes foram princípios que, ao longo da Prática Educativa Supervisionada, pautaram as nossas
preocupações durante a construção do Plano de Acção e das consecutivas Planificações de Aula.
O Projecto com Escolas: Quarto, Lugar de Abrigo, Identidade e Evasão, propunha que crianças, adolescentes e jovens reflectissem sobre um compartimento
da casa que lhes é familiar. O quarto lugar de abrigo para uns e do insondável
para outros, levou-nos a construir um conjunto de actividades encadeadas, que
pretendiam transportar os alunos por percursos de descoberta das suas identidades, explorando materiais e técnicas, numa pesquisa sugestiva decorrente de
planos de acção cujos objectivos se pautavam pela exploração de experiências
estéticas à procura da liberdade criativa, baseada num sempre renovado estímulo aos alunos numa acção de auto-mineração das suas capacidades criativas.
Os recursos escolhidos tiveram sempre em consideração uma orientação
para a oferta de novos estímulos e a preparação prévia dos mesmos pretendeu
aproveitar o mais importante dos recursos, o tempo. Os intentos que lavraram
o plano de acção consideraram o quotidiano como ponto de partida para a realização de experiências plásticas, técnicas e estéticas auto exploratórias do espaço, do tempo e da imaginação, assim como da auto-imagem e auto-respeito,
numa tentativa de fomentar a segurança interior de cada aluno.
A realização das actividades foi engrandecida por uma actuação crítica
constante dos alunos, que nos permitiu não ficarmos restringidos ao previsível
cumprimento das planificações. Fomos, assim, repetidamente levados a considerar questões operativas, a alterar calendários de actividades, repensar acções
e tempos previstos.
De facto, numa turma de alunos sem preconceitos aparentes, as maiores
ou menores dificuldades pessoais e académicas não se manifestaram no plano da nossa interacção com os mesmos. Pelo contrário, temos que ressalvar a
positivíssima prestação do aluno “N” com Necessidades Educativas Especiais,
que denotou uma incansável disponibilidade e atenção para as orientações que
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A imaginação não é um mero ornamento, tal como a arte. Juntas podem libertar-nos
dos nossos hábitos enrijecidos. Elas podem ajudar-nos a restaurar um propósito decente para os nossos esforços e a criar o tipo de escolas que as nossas crianças merecem
e que a nossa cultura precisa. Tais aspirações, meus amigos, são estrelas pelas quais
vale a pena esticar-se. (Eisner, 2008, p.16)
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apresentávamos, assim como um empenho na realização das actividades, com
caminhos criativos próprios, sugestões e comentários.
Neste processo foi notório o crescente descobrir de direitos e liberdades
que, no início, poucos alunos pareciam ter a consciência de poderem dispor.
Aqui encontramos uma questão fulcral: como pode o professor encontrar
o caminho claro para a aprendizagem da arte, que faça a ligação aos interesses
dos alunos? Considerando o agora da acção, importa consciencializar que o espaço-tempo imagético dos alunos é diferente do dos professores. Lembramos
aqui Fernando Hernández, no Seminário com Professores realizado no auditório do Museu de Serralves no âmbito do Projecto com Escolas 2012: Quarto, Lugar
de Abrigo, Identidade e Evasão, ao referir que se os alunos vivem num constructo
diferente do nosso, não é menos verdade que as ferramentas ao seu dispor são
fruto das gerações que os antecedem. Por esse motivo, cabe aos professores poderem oferecer uma orientação para uma exploração construtiva da temporalidade dos alunos. Desta forma o professor assume um carácter de mediador
cabendo-lhe criar as circunstâncias de experiências e de aprendizagens, que
ultrapassem a estranheza do primeiro contacto, numa surpresa que leve à familiaridade e à construção de oportunidades de transformar os alunos em actores.
Na experiência que a professora Sónia Santos e a turma D, do 4º ano, do 1º
ciclo, da Escola Básica do Cedro, nos possibilitou tão calorosamente, foi possível perceber que o papel que os alunos esperavam ver materializado através da
nossa função-interação com eles, era o de ganharem capacidade de, pela experimentação do fazer, da linguagem específica visual e plástica, encontrarem
respostas para perguntas que ainda não haviam sido formuladas.
Foi manifesta uma procura de afirmação da identidade individual, já presente, mas oculta pela névoa da cultura mediatizada por padrões.
Como resultado notório, expresso em dois exemplos extremos da turma,
podemos considerar o aluno “G” cujo objectivo é fazer uma gestão útil do seu
percurso escolar e o aluno “N”, o único com uma regulamentar Necessidade
Educativa Especial. O primeiro adoptou o exercício de auto-superação da ordem, por ele estabelecida, de rigor e de vitalidade, brincando constantemente
com renovada consciência de uma frase por nós proferida no decurso das aulas para indicar, frondosamente, o direito à liberdade emancipadora através do
erro construtor, firmando-o no portfolio-narrativo e no debate que construiu
a última aula: o erro é uma porta aberta para a descoberta, materializando esta
mensagem numa imagem-texto, por ele desenhada, para partilhar com todos
nós, mestrandos, professora e colegas.
O caso do aluno “N” foi dos mais gratificantes. Referido como aluno com
dificuldades era, contudo, rigoroso, atento, pontual, diligente mas, acima de

Duas actividades

Destacamos e analisamos duas actividades pela surpresa da participação activa
e pela descoberta que provocaram nos alunos. A primeira, cujo o título Espelho
meu…. Aqui estou eu!, consistiu na exploração da identidade imaginária e/ou
real que cada aluno tinha de si, através da construção de um modelo tridimensional em cartão canelado composto de três partes, cada uma utilizada também
como suporte para desenhar e pintar. Os materiais facultados foram guaches,
pastel seco, lápis de cor, lápis de cera e todo o tipo de canetas, incluindo canetas
de guache, estas últimas uma descoberta cheia de entusiasmo.
Os Blocos de aprendizagem explorados na primeira foram o Bloco 1 – Descoberta e organização progressiva de volumes – Construções e o Bloco 2 – Descoberta
e organização progressiva de superfícies - Desenho de expressão livre e Pintura de
expressão livre. Na segunda actividade o Bloco 2 – Descoberta e organização progressiva de superfícies - Desenho de expressão livre - Desenhar no chão do recreio.
O objectivo da primeira actividade teve em consideração a exploração de
materiais para a construção tridimensional do auto-retrato e servir, posteriormente, como suporte para desenhar e pintar. Deste modo experimentaram-se outras dimensões e suportes para o desenho e a pintura. Essa construção
aproximou-se da escala real. Foram, assim, encadeadas diversas explorações e
experiências plásticas, técnicas e estéticas.
Posteriormente, essa escultura-pintura foi integrada como parte de um outro projecto de redescoberta da identidade do espaço quotidiano, realizado no
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tudo, voraz na recepção de informação. Esta tenacidade de se superar a si mesmo, experimentando tudo o que lhe era sugerido, com renovado interesse, destacava-o de todos os alunos da turma. Isto leva-nos a considerar que a educação
artística tem ferramentas e técnicas de ensino fundamentais que denotam uma
capacidade de interiorização, com um potencial de libertação dos possíveis
constrangimentos de uma compreensão científica do mundo.
Neste ponto somos levados a considerar que a prática educativa realizada
abriu, nos alunos, uma grande apetência por exercícios de exploração plástica e
estética que contrasta com a manifesta desvalorização que as artes continuam
a sofrer. Pudemos claramente notar que as vantagens do ensino das artes no
desenvolvimento intelectual e sócio-humano dos alunos, não havia sido explorado de forma consistente. No contacto com os alunos constatamos que o nosso próprio percurso de formação artística, deixou para trás uma forma de ver o
mundo tendo construído uma outra, filtrada por uma metalinguagem adquirida nesse processo. Articular estas diferentes formas de olhar-dizer o mundo é
uma missão fundamental para a concretização do ensino-aprendizagem.
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Figura 1. Viagem dos auto-retratos resultantes da actividade
Espelho meu…. Aqui estou eu! na actividade No chão do
quarto, do meu, do teu e do nosso!. Fonte: própria.
Figura 2. Registo planimétrico da ocupação total do recreio
da actividade No chão do quarto, do meu, do teu e do nosso!
Fonte: própria.

Conclusão

Para o desenho destas actividades foram considerados os conteúdos programáticos que estrategicamente mais se adequavam ao desenvolvimento do projecto
da turma. O desenvolvimento e resultados obtidos permitem-nos afirmar que foi
conseguido um grau de comprometimento entre os conteúdos curriculares e os
interesses dos alunos, suscitando formas de pensamento diversificadas.
O envolvimento no trabalho foi particularmente relevante ao demonstrarem formas de acção, aquisições técnicas, processos de trabalho e resultados
inventivos e expressivos, de forma articulada e global.
Ao professor coube o papel de mediador, atento aos modos como os alunos
foram tornando significativo o seu trabalho. O processo avaliativo, como instrumento educativo, esteve sempre presente, de modo flexível e aberto às interacções dos estudantes.
Como avaliar não é medir, nem sempre temos uma noção exacta do que os
estudantes aprendem. Contudo, uma avaliação participada possibilitou perceber que as leituras que realizaram do seu trabalho, revelaram um grau de
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chão do recreio da escola, com o título: No chão do quarto, do meu, do teu e do
nosso! Este consistiu na realização de uma acção onde cada aluno representou,
desenhando com giz no chão, o seu quarto, real ou imaginário, tomando o seu
próprio corpo como escala de referência com intenção de habitar o seu desenho.
Esta acção, com forte carácter expressivo e individual, mas também colaborativo, tinha por objectivo permitir aos alunos interagirem livremente com os
colegas. Os quartos podiam e misturaram-se uns nos outros, definindo novas
dimensões, e os auto-retratos, alter-egos dos seus autores, viajaram pelos espaços criados. Essa experiência de partilha foi aconselhada, mas não forçada.
Convém lembrar, contudo, que um objectivo de descoberta da partilha voluntária de espaço não foi um impedimento à exploração individual do desenho.
A utilização dos auto-retratos pretendeu fomentar e apoiar a verbalização de cada aluno sobre a escolha do seu local preferido no quarto. Assim, a
partir destas representações, os alunos simularam como vivenciam o espaço
nos seus quartos, interagindo com o auto-retrato em cartão e o espaço desenhado. O processo de encontro entre a tridimensionalidade do auto-retrato
e a bidimensionalidade do desenho do quarto, no chão do recreio, teve por
objectivo desenvolver relações de visualização dinâmica. Foi assim experimentado um diálogo entre objectos reais (tridimensionais) e um espaço que,
desenhado no chão do recreio, era simultaneamente representação e realidade. Possibilitou, desta forma, experimentar o caminho entre o espaço
simulado e o espaço realizado.
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questionamento e de compreensão que, articuladamente, considerou a descrição, a interpretação e juízos valorativos.
No caso em questão a temática criou uma oportunidade por dentro dos processos das artes e também o desenvolvimento de capacidades de expressão oral
sobre o próprio trabalho, revelando camadas de significados que os produtos
não revelam.
As acções observadas, o interesse e o entusiasmo manifesto, assim como a
qualidade das experiências, o seu produto e o domínio revelado da linguagem
específica das artes, são dados que nos possibilitam concluir que as actividades
foram bem sucedidas.
Como perceber o efeito que viaja hoje na bagagem dos alunos que realizaram
esta experiência? A afirmação de que as vidas que tocamos ficam irremediavelmente alteradas alerta-nos para a responsabilidade profissional que acarreta a
complexidade do ensino das artes.
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Resumo: Este meta-artigo visa apresentar uma

unidade de trabalho da disciplina de História da
Cultura e das Artes: Visita de estudo realizada
por alunos do 10º, 11º e 12º ano de escolaridade
de Artes Visuais às instalações da Faculdade de
Belas Artes da Universidade de Lisboa. A visita
tem como principal objetivo provocar as expetativas dos alunos que, por motivos socioeconómicos, se encontram desmotivados a prosseguir
os estudos. Pretendia-se ainda dar a conhecer a
Baixa Pombalina da cidade de Lisboa, uma vez
que os alunos residem fora da capital e apresentavam total desconhecimento da mesma.
Para rentabilizar os custos destes alunos com
a viagem a Lisboa, foi organizado um percurso
pedestre pela baixa pombalina, desde a rua da
Alfândega, (Igreja Manuelina) até ao Museu
Nacional de Arte Contemporânea, este percurso denominou-se peddy-paper na baixa
pombalina. No período da tarde visitaram as
instalações da F.B.A.U.L.
Esta unidade de trabalho, permitiu de forma
descontraída e fora da sala de aula, cimentar
conhecimentos previamente adquiridos, assim como estabelecer com o professor e com
as obras em estudo uma relação afetiva mais
próxima e duradoura.
Palavras chave: História e Cultura das Artes
/ Aula no exterior / Descoberta / Expectativa
/ FBAUL.

Title: Field trip to Faculty of Fine Arts, Univer-

sity of Lisbon.
Abstract: This meta-article intends to present
a work unit of the subject of History of culture
and the arts: school trip for students of the 10th,
11th and 12th grades attending the Visual Arts
subject to the premises of the Faculty of Arts of
the University of Lisbon. This school trip’s main
objective is to trigger the expectations of students
which do not have the financial means to keep
them motivated to continue in school.
Another objective is to show Lisbon’s pombaline
lower town because these students live outside
Lisbon and did not know anything about it.
To make the most of the students’ costs with this
trip to Lisbon, we organized a pedestrian tour
that went from Rua da Alfândega, (Igreja Manuelina) until the National Museum of Modern
Art. We named it Peddy-paper in the pombaline
lower town. In the afternoon, they visited the
premises of the Faculty of Arts of the University
of Lisbon.
In a more relaxed way and outside the classroom,
this work unit helped to consolidate previously
acquired knowledge. It also helped to establish
a closer relation with the teacher and the works
being studied.
Keywords: history and culture of the arts / outdoor class / discovery / expectation / Faculty of
Arts of the University of Lisbon.
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da Universidade de Lisboa
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Introdução

Este artigo tem como função apresentar e descrever a visita de estudo realizada
por alunos do 10º, 11º e 12º ano de escolaridade de Artes Visuais às instalações
da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, no seu dia aberto. A
visita foi realizada como unidade de trabalho da disciplina de História daa Cultura e das Artes.
Os principais objetivos estão relacionados com a aprendizagem e respeito pela Arte em Portugal, para tal foi organizado um percurso (peddy-paper)
pela Baixa Pombalina e visita ao Museu Nacional de Arte Contemporânea, mas
principalmente com a motivação para o prosseguimento dos estudos de alunos
que apresentam poucas expetativas relativamente ao seu futuro. As dificuldades socioeconómicas reveladas limitam o sonho da maioria destes alunos em
desenvolver estudos de nível superior.
A aula, fora da sala de aula pretende também um ensino mais descontraído,
desenvolver capacidade de observação e sentido crítico, aprofundar conhecimentos e estabelecer relação afetiva com os professores e principalmente com
os monumentos e obras observadas com vista ao respeito e preservação.
1. A Motivação

A tomada de conhecimento do dia aberto da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, foi a motivação para se organizar uma visita que permita
aos alunos da Escola Secundária do Cartaxo, conhecer as instalações e o modo
de funcionamento da referida faculdade, procurar de alguma forma estimular
estes alunos de Artes Visuais para o prosseguimento dos seus estudos. A maioria destes alunos referiu ao longo do ano letivo, não ter intenções de ingressar
no ensino superior, principalmente por questões económicas, mas também
pela falta de expetativas em relação ao seu futuro no mundo laboral. São alunos
que deixam intencionalmente disciplinas para fazer no ano letivo seguinte de
modo a atrasar o seu percurso escolar.
A Escola Secundária do Cartaxo dista da cidade de Lisboa cerca de sessenta
quilómetros, e em cerca de vinte e cinco alunos dos 11º e 12º anos, metade refere
que quando se desloca à capital frequenta os centros comercias e desconhecem
o centro da cidade e cinco alunos referem que somente conhecem o Museu da
Fundação Gulbenkian e/ou o Centro Cultural de Belém de anteriores visitas de
estudo, com os Encarregados de Educação nunca vieram a Lisboa.
Perante o exposto e como o programa da disciplina de História da Cultura
e das Artes faz referência à reconstrução de Lisboa após o terramoto de 1755, foi
pensado e elaborado um percurso pela Baixa Pombalina, de forma a dar a conhecer, em trabalho de campo, as caraterísticas das ruas e dos edifícios, assim como
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Figura 1. Percurso:Igreja Manuelina. Fonte: própria.
Figura 2. Percurso:Ambiente descontraído. Fonte: própria.
Figura 3. Percurso:Ruínas do Convento do Carmo. Fonte: própria.
Figura 4. Percurso:Chegada ao Museu do Chiado. Fonte: própria.
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de monumentos considerados relevantes e mencionados em sala de aula. Foi
ainda contatado o Museu Nacional de Arte Contemporânea para que os alunos
contactem com as obras de Arte em Portugal.
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2. Planeamento e Organização

As visitas de estudo a realizar ao longo do ano letivo são organizadas e autorizadas pelo Conselho Pedagógico em setembro. No grupo disciplinar de Artes
Visuais é usual não especificar no documento pelo menos uma visita, mas somente a cidade, normalmente, Lisboa, para de alguma forma precaver alguma
exposição que não esteja agendada nessa data, mas que pelo seu caráter possa
interessar aos alunos.
As visitas no 3º período carecem de parecer da Direção da escola, e autorização também do conselho pedagógico.
Assim e como o conhecimento do dia aberto da faculdade ocorreu no período de interrupção das atividades letivas da Pascoa, foi necessário para iniciar o
planeamento da visita, solicitar a autorização e o parecer do diretor.
Com o parecer positivo da direção e a confirmação da faculdade, foi marcado
o transporte (são contatadas três empresas que prestam o serviço) com o orçamento mais baixo, foram convidados os alunos do 10º ano de Artes Visuais para
dividir os custos do transporte. Foi contatado o museu Nacional de Arte Contemporânea para marcar a visita à sua coleção da arte contemporânea em Portugal.
Na organização, é elaborado o plano da visita onde se apresenta o itinerário,
as turmas e professores envolvidos, a forma de avaliação, e onde também se
especificam os seguintes objetivos:
— Contribuir para o conhecimento do ensino artístico de nível superior, como
opção de futuro;
— Desenvolver a capacidade de observação e o espírito crítico;
— Evidenciar uma atitude crítica enquanto recetor de objetos de cultura;
— Contribuir para completar a formação intelectual, social, cultural e afetiva
do aluno;
— Aprofundar e reforçar o conhecimento sobre determinados edifícios, fundamentais na compreensão da história da Arte, em Portugal;
— Interiorizar a defesa do património como ato de cidadania;
— Mobilizar conhecimentos adquiridos na disciplina para criticar a realidade
contemporânea.
Para a avaliação foi elaborada uma ficha formativa a preencher durante o
percurso da Baixa Pombalina, com questões da observação dos monumentos

3. O Percurso pela Baixa Pombalina e a Visita à FBAUL

A viagem de cerca de uma hora decorreu dentro da normalidade, os alunos revelaram estar muito entusiasmados com esta visita.
À chegada ao Campo das Cebolas foi distribuída a cada aluno a folha onde
tinham assinalado o percurso a seguir. Com a colaboração dos professores, foi
em ambiente descontraído e de diversão que foram preenchendo o percurso,
apesar da chuva que teimava em cair.
4. Visita à FBAUL

Após o período do almoço, realizado conforme as possibilidades de cada
um, nos Armazéns do Chiado ou no largo em frente à faculdade, o primeiro
contacto com as instalações foi no auditório, onde tomaram conhecimento dos
diferentes cursos e seu funcionamento.
A visita às instalações trouxe a agradável surpresa de encontrar um antigo
colega da escola, encontra-se a frequentar o curso de Escultura, que acompanhou
os ex-colegas. Foi com certeza um elemento motivador para atingir os objetivos
iniciais desta visita. Com a história do seu percurso de vida motivou um grande
número de alunos que se mostraram curiosos e entusiasmados, em diálogo
revelaram as suas dificuldades ao que o colega foi respondendo, e criando o
vislumbre da possibilidade da frequência do ensino superior.
Visitaram as oficinas de escultura e de cerâmica, onde ficaram mais tempo a
ouvir as explicações do seu professor responsável. Ainda tiveram oportunidade
de contatar com as salas de desenho, mas como a viagem de regresso tinha hora
marcada, foi necessário interromper a visita e com visível desagrado retomar o
caminho de regresso a casa.
Conclusão

Em conclusão a visita de estudo realizada ao dia aberto da Faculdade de Belas
Artes da Universidade de Lisboa decorreu conforme o previsto, não tendo
apresentado dificuldades no desenvolvimento das atividades.
Os alunos intervenientes apresentaram elevado grau de satisfação e revelaram
ser a melhor visita que até então tinham efetuado. Apresentaram melhoria
das competências cognitivas com mais efetiva apreensão dos conhecimentos

133
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

(peddy-paper) e solicitado o registo em imagens para apresentação e discussão
em sala de aula.
Foi elaborado também documento para comunicar e solicitar a autorização
dos Encarregados de Educação, assim como informar das verbas necessárias
ao transporte, regras de comportamento e as refeições necessárias ao aluno.
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Lisboa – 11 de abril de 2013/Percurso na Baixa Pombalina
Nome____________________________________________Ano ______ Turma______
Estás pronto para começar um trilho sobre os monumentos mais significativos da baixa de
Lisboa, segue atentamente as instruções e...muito cuidado com o transito! À medida que
fores observando vai preenchendo os espaços em branco.
Pelas 11h 15 minutos deves ter tudo preenchido e é para entregar à professora antes de
entrar no Museu Nacional de Arte Contemporânea (MUSEU DO CHIADO).
Chegámos ao Campo das Cebolas, segue pela Rua da Alfandega e procura o Portal da Nª
Sª da Conceição Velha, é um portal Manuelino, e é o que resta da igreja original, uma vez
que esta foi destruída pelo terramoto de 1755.
Quem mandou construir esta igreja?
_____________________________________________________________________
Destaca alguns elementos do Manuelino
____________________________________________________________________
__Continua pela Rua da Alfandega e estás na praça do comércio (Terreiro do Paço) ao
centro está para obras de restauro a Estátua Equestre de
D. José I, feita por Machado de Castro. Refere qual o movimento artístico a que pertence
esta estátua______________________________________________________
Vira as costas ao tejo e também podes ver as obras de restauro do Arco da Rua Augusta,
continua o percurso por esta rua.
Na rua Augusta à tua direita, vais encontrar o MUDE (Museu do Design e da Moda) regista
onde fica para visitares noutro dia...hoje não dá tempo!
Continua o teu percurso pela rua augusta e observa os prédios, conta quantos pisos têm,
______e presta atenção à distribuição das janelas e das varandas. Todos estes prédios
foram construídos com estrutura de gaiola.
Estás na Baixa Pombalina repara que as ruas são mais largas e perpendiculares entre si!
Começa a procurar a Rua de Santa Justa, e vira à esquerda, neste momento estás de frente
para o Elevador de Santa Justa, arquitetura do ferro em Portugal, presta atenção porque
vamos voltar a falar dele neste percurso (agora é só para veres).
Procura (à direita) a Rua dos Sapateiros e o Animatógrafo de Lisboa (aqui passaram os
1ªs filmes em Portugal), apesar de degradado e utilizado para fins que já deves ter percebido... (ENTRADA PROIBIDA A MENORES DE 18), ainda conserva algumas características da Arte Nova, é considerado o seu melhor exemplo em Portugal, observa
atentamente a fachada e indica duas características deste movimento que ainda sejam
visiveís.________________________________________________________________
Atravessa o arco e chegaste ao Rossio (Praça D. Pedro IV), procura uma passadeira e com
cuidado atravessa para o centro de Lisboa, o coração da cidade, sabias que a estátua, que
está lá em cima, é uma homenagem ao rei D. Pedro IV, e a seus pés quatro figuras femininas representam a Justiça, a Sabedoria, a Força e a Temperança, qualidades atribuídas a
D. Pedro IV, mas por engano quem lá está representado é D. Maximiliano do México? Se
tiveres curiosidade depois conto a história toda... agora, olha para o grande edifício que
está no topo da praça, é o Teatro Nacional D. Maria II, abriu pela 1ª vez as portas ao público
em 1846 e foi Almeida Garrett que esteve encarregue de pensar o teatro em português, tal
como se fazia nas grandes capitais da Europa.
Observa atentamente a arquitetura do edifício e escreve a que movimento artístico pertence
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_____________________________________________________________________
Toma atenção à data que referi anteriormente e não te deixes enganar pelas aparências!!
Com cuidado, e novamente, na passadeira, atravessa a estrada para o lado esquerdo do
teatro, e contínua até veres a estação ferroviária do Rossio. As obras deste edifício demoraram apenas 4 anos, e no dia 23 de Novembro de 1890 abria ao público e ao tráfego
ferroviário com o nome de estação da Avenida. Como todos os outros prédios que já viste,
este também pertence ao grande número de obras que ocorreram na cidade após a reconstrução que sucedeu ao terramoto de 1755.
O estilo da fachada é neomanuelino, procura dois elementos que o caraterizam_____________________________________________________________
E refere se é um revivalismo ou Eclectismo____________________________________
Entra no edifício e sobe as escadas rolantes, não te distraías com o comércio, e procura a GARE, repara na construção e refere qual o tipo de construç
ão______________________________________________________________
Qual o material que serve de estrutura? _______________________________________
Não apanhes o comboio, e procura a rua, sai da estação (pelas portas da GARE) e continua
pelo gradeado até encontrares a Calçada do Carmo, agora é para subir. Lisboa é considerada a cidade das sete colinas e estás a trepar uma delas.
Já no Largo do Carmo vais facilmente encontrar o Museu Arqueológico do Carmo,
mais conhecido pelo nome: Ruínas do Carmo, já foi a principal igreja (escreve o estilo)
________________ da capital, ficou em ruínas devido ao terramoto de 1755, não tendo
sido reconstruído. É possível que a ruína do Convento do Carmo e do vizinho Convento
da Trindade, aquando daquele terramoto, esteja na origem da expressão popular "Cair o
Carmo e a Trindade".
Sabias que também foi no largo do Carmo que as tropas portuguesas se juntaram para fazer o 25
de Abril? Mesmo ao lado do Convento está o quartel da G.N.R. e foi lá que o 1º ministro (Marcelo
Caetano) se escondeu e mais tarde se rendeu fazendo cair o regime e dando a liberdade a Portugal.
Do outro lado podes procurar o elevador de Santa Justa ( já o viste lá em baixo),
entra, e conta quantos contrafortes encontras até chegares ao portão de ferro______________________ . Admira a paisagem e, de frente para o rio observa que ao
teu lado esquerdo tens o Castelo de S. Jorge, construído pelos mouros quando estiveram
em Lisboa. Desvia o olhar um pouco para baixo e consegues ver a fachada (diz o estilo)
_______________________________da Sé de Lisboa.
Descansa um minuto e aproveita para desenhares, um elemento da arquitetura do ferro.
A estrutura do elevador, foi construída em estilo neogótico, na viragem do século XIX para
o XX, e pertence à arquitetura do ferro, o arquiteto era francês.
Já estamos “em cima do tempo”, rapidamente sai do elevador, vira à esquerda e procura
a calçada do Sacramento e depois, na rua Garrett, sobe até ao largo do Chiado, procura
o Fernando Pessoa e tira uma foto sentado ao lado dele (se quiseres), por traz da estátua
tens o café A Brasileira, foi aqui que muitos escritores e pintores se reuniam no final do
século XIX e início do século XX e aqui expuseram os seus trabalhos pela 1ª vez, nomeadamente Almada Negreiros.
Caminha em frente, ao lado da paragem do metropolitano de Lisboa (METRO) e vai pela
Rua Paiva Andrada até encontrares uma escadaria (com sorte também vês os elétricos de
Lisboa, por aqui passa a carreira 28.
Desce as escadas e já estás a ver O Teatro Nacional de São Carlos é a principal Casa de
Ópera de Lisboa. Foi inaugurado em 30 de Julho de 1793, pela Rainha D. Maria I, segundo
projeto do arquiteto José da Costa e Silva. A fachada é inspirada no Scalla de Milão, a casa
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da ópera mais famosa da Europa.
Observa atentamente a fachada e indica qual o movimento artístico a pertence________________________________________________________________
Como curiosidade fica a saber que o Fernando Pessoa nasceu mesmo em frente ao teatro.
E, pronto, agora só tens de descer a Rua Serpa Pinto e procurar O Museu Nacional de Arte
Contemporânea (Museu do Chiado).
Entrega estes papelinhos à professora e vai ver com atenção as obras expostas, muitas
delas fazem parte do Naturalismo ou do Modernismo em Portugal.

Figura 5. Percurso: período do almoço. Fonte: própria.
Figura 6. Recolha de imagens para discussão. Fonte: própria.
Figura 7. Visita às instalações da FBAUL. Fonte: própria.
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adquiridos em sala de aula e vivenciados afetivamente de forma descontraída e
envolvente ao longo do percurso realizado pela Baixa Pombalina.
Em relação ao objetivo principal da visita que se propunha a contribuir para
o conhecimento do ensino artístico de nível superior, como opção de futuro
destes alunos, é convicção dos professores dinamizadores que os espíritos
ficaram mais disponíveis para essa possibilidade, tendo a curiosidade e as
perguntas solicitadas pelos alunos, ao longo do percurso e em ambiente de sala
de aula, demonstrado o interesse em prosseguir a carreira académica.
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Resumo: Apresentamos neste artigo uma ex-

periência de contação de história-espetáculo,
de natureza lúdico-interativa realizada com
crianças entre 7 a 12 anos, em uma escola municipal localizada no entorno da Universidade
Federal do Piauí, Nordeste do Brasil. Na narrativa do espetáculo, as crianças viajaram
em um trem imaginário pelo sertão do Piauí.
Ao longo da viagem, como protagonistas das
histórias e cantigas de roda que (re) escreveram, encontraram-se com outros personagens do folclore da região, que entravam no
trem e seguiam viagem.
Palavras chave: Património / Contação de
Histórias / Arte Educação.

Title: Stories of Piauí: the art of storytelling
Abstract: In this article we aim to share an experi-

ence of storytelling performance of ludic interactive
nature, developed with children between the age of 7
and 12, which took place in a public school near the
Federal University of Piauí (northeastern Brazil). In
this narrative, the children travel in an imaginary
train through “sertão”(the backlands) of Piauí.
Throughout the trip, the children — as protagonists
of the stories and “cantigas de roda” (circle dances),
they (re)wrote — meet other characters of the local
folklore of the region, who come on the train and
travel with them.
Keywords:

Heritage / Storytelling / Art / Education.

Canções, cirandas, travalínguas, adivinhações e lendas atravessaram as narrativas elaboradas coletivamente pelas crianças nas oficinas para o espetáculo
“Histórias do Piauí: a arte de contar”.
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Figura 1. Crianças em cena na Universidade
Federal do Piauí, 2012. Foto: Cássia Moura.

Realizamos quatro encontros semanais de 2 horas ao longo do mês de abril
de 2012 com crianças do 5º da Escola Municipal Noé Araújo Fortes. Anteriormente, apresentamos a proposta de trabalho à direção, coordenação e professores da Escola, particularmente com a professora da turma.
Ao longo das oficinas, memórias, histórias e personagens de cirandas e lendas aproximaram as crianças do imaginário coletivo, permitiram-lhes conhecer
o patrimônio oral, ouvir, contar e cantar cirandas e lendas de outros tempos,
esquecidas nos dias de hoje.
No mês de maio de 2012, o espetáculo foi encenado na Universidade Federal do Piauí e na própria escola. Ao final do espetáculo as pessoas deveriam interagir com as crianças, entrarem no trem, cantar, portanto, atravessadas pelo
mundo das brincadeiras infantis. O que pretendemos foi incentivar a arte de
contar histórias, aproximar o saber-fazer da escola do saber-fazer quotidiano
das famílias e das crianças (Figuras 1 e 2).

Figura 2. Crianças em cena na Universidade
Federal do Piauí, 2012. Foto: Cássia Moura.
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Nas atividades com as crianças, usamos a metodologia das oficinas, nas
quais as histórias foram contadas e (re) contadas; o cenário foi elaborado coletivamente: trem, máscaras, figurino e instrumentos musicais; era preciso
envolvê-las, perceber as suas habilidades e competências; o mundo real onde
viviam, repleto de referências para (re) contarem histórias de outros tempos,
histórias nas quais passado-presente, realidade-ficção se mesclaram e deram
cor e som ao espetáculo.
Ao longo das atividades, as crianças tiveram a oportunidade de vivenciar
um projeto lúdico-interativo, cujo centro era a contação de histórias, o patrimônio oral, acervo rico e complexo da cultura popular brasileira e piauiense em
particular. Ao embarcaram em um trem imaginário, as crianças (re) criaram
histórias, protagonizaram a narrativa, sentiram-se valorizadas.
O trabalho foi lúdico e interativo. Nas oficinas de contação de histórias e
confecção do cenário, as crianças viveram a experiência de criarem a cénica do
espetáculo, confeccionar o trem, cento da narrativa e visível ao longo do percurso, repleto de sons das cirandas e lendas. Os instrumentos musicais foram
elaborados com garrafas de plástico de embalagens de refrigerantes, pintadas
com tinta para plástico, ornadas com fitas, retalhos e restos de papel colorido;
arroz, feijão e milho deram sonoridade aos instrumentos confeccionados.
Na confecção do cenário e figurinos foram utilizados papel madeira em folhas, rolos, collor set verde, que permitiram simular a água presente no cenário;
lápis de cor, hidrocor, tinta guache, pincel, tesoura, fita gomada, cola, dentre
outros. Na fabricação do trem foram utilizadas caixas de papelão vazadas, revestidas de papel colorido, pintadas e unidas por cordas e cordões.
Alguns meninos estiveram no interior do trem, outros entraram ao longo do
percurso. No final da apresentação, o público, motivado pelas crianças, igualmente viajou no trem imaginado, reviveu o mundo das brincadeiras infantis.
O mote do projeto “Histórias do Piauí” é contar histórias e memórias inscritas na tradição oral brasileira e piauiense em particular, trazer para a escola
histórias, personagens e canções esquecidas.
O trabalho nos revelou que há uma natureza humana com raízes ancestrais,
um mundo nos escombros, à espera de ser descoberto em um trabalho de memória, um mundo mágico e encantado, guardado, que nos parece inacessível,
intocado, mas que ao vir à tona se mescla com o real, com o fictício. A palavra
narrada revela a força da tradição oral, capaz de criar e (re) criar histórias, e outras memórias (Le Goff, 2003; Nora, 1993).
Nas narrativas elaboradas pelas crianças estão referências culturais inscritas na tradição oral, ressonâncias de outros tempos, com cheiro, sabor, sonoridade e teatralidade. As palavras, assim como as crianças, estiveram em
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movimento, em uma dinâmica visível, sensível, libertadora em um ambiente
escolar muitas vezes marcado pelo saber-poder, cujo protagonista é quase sempre o professor, não o aluno; falta, portanto, a percepção de que a aprendizagem
é dialógica, libertadora, que o educador deve ser apenas o motivador e coordenador da aprendizagem (Freire, 1996).
Nos encontros que realizamos com as crianças nas oficinas, percebemos
como são criativas, inventivas e que apenas precisam sair das margens e ocuparem o centro da sala de aula. Como os contadores de histórias, perceberam a força e o poder da palavra, o poder e a força da teatralização, o gosto por aprender.
Percebemos, assim, que professor e aluno podem juntos tecerem as narrativas, as histórias, viverem “[...] a experiência que passa de pessoa a pessoa [...]
fonte a que recorreram todos os narradores” Benjamin (1996: 198); percebemos no trabalho prático nas oficinas que narrar significa trazer para o coração o
que está na memória. Segundo Benjamin (1996: 201) “[...] o narrador retira da
experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros.
E incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes.”
Destacamos a importância deste trabalho para a conhecimento de “referência cultural”, de valor afetivo, sentimental, da importância da memória
para as comunidades.
Quando se fala em ‘referências culturais’, se pressupõem sujeitos para os quais essas
referências façam sentido [referências para quem?]. Essa perspectiva veio deslocar o
foco dos bens — que em geral se impõem por sua monumentalidade, por sua riqueza, por seu ‘peso’ material e simbólico — para a dinâmica de atribuição de sentidos
e valores. Ou seja, para o fato de que os bens culturais não valem por si mesmos, não
têm um valor intrínseco. O valor lhes é sempre atribuído por sujeitos particulares e em
função de determinados critérios e interesses historicamente condicionados (INRC,
2000: 11-12).

O trabalho com as crianças na Escola nos permitiu refletir juntos sobre a importância de considerarmos a diversidade cultural brasileira, aspectos de um
cultura material, simbólica, marcada por práticas e valores ancestrais.
Acreditamos que o valor do patrimônio não está impresso em si, mas nas relações estabelecidas em um tempo e espaço dados, que é preciso considerar os
indivíduos que ocupavam os lugares, as formas de apropriação e representação
do mundo (Chartier, 1991), as formas de produção elaboradas ao longo do tempo por culturas ancestrais, as relações com o patrimônio e paisagem cultural
(portaria No 127, de 30 de Abril de 2009/Iphan, estabeleceu a chancela da Paisagem Cultural Brasileira. Título I, Art. 1o. “Paisagem Cultural Brasileira é uma
porção peculiar do território nacional, representativa do processo de interação
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do homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram
marcas ou atribuíram valores”).
Desejávamos que ao final da apresentação do espetáculo o público interagisse com as crianças, entrasse no trem, cantasse, fosse atravessado pelo mundo das brincadeiras infantis. O que pretendemos foi incentivar a arte de contar
histórias, aproximar o saber-fazer da escola do saber-fazer quotidiano das
famílias e das crianças.
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Resumo: Apresenta-se uma Unidade de Tra-

balho desenvolvida com turmas do 1º ciclo,
na área de Expressão Plástica. Através da
sugestão de representação de seres imaginários, uma temática próxima dos interesses
dos alunos, procura-se que estes se sintam
motivados e participem em atividades de expressão visual. Pretende-se ainda desenvolver a motricidade e promover a criatividade.
Palavras chave: Seres imaginários / expressão visual / criatividade.

Title: Imaginary beings: Arts in the Primary School

Imaginary beings: Arts in the Primary School
Abstract: A Unit is presented which was developed in primary school classes, in Arts. Starting
with the suggestion of representing imaginary
beings, something very fond of the pupils’ interests, it is intended that they feel motivated
e participate in activities of visual expression.
physical skills and creativity is also meant to
be developed.
Keywords: imaginary beings / visual expression
/ creativity.

Introdução

A proposta de trabalho que se apresenta foi desenvolvida com alunos do 1º ciclo,
na área de Expressão Plástica, no âmbito do ensino coadjuvado.
Observa-se que o universo fantástico, rico em criaturas irreais, se encontra ligado a muitos interesses da população escolar. A atenção dada a este tema serve
de base à estruturação de uma Unidade de Trabalho, que visa motivar e envolver
os alunos em atividades de expressão visual, e promover a criatividade, através

1. Primeiro Ciclo: Expressão e Educação Plástica

A Expressão Plástica, no primeiro ciclo, encontra-se enquadrada na área de Expressão e Educação, que considera também os domínios das expressões FísicoMotora, Musical, e Dramática.
Os princípios orientadores de Expressão Plástica, neste ciclo de escolaridade, apontam para a realização de ações que permitam, ao aluno, desenvolver a
expressão individual e as capacidades de representação da realidade. Assinalase ainda que as atividades devem favorecer uma aprendizagem de descoberta
sensorial, através da manipulação e experimentação de materiais de expressão
gráfica e plástica. As dinâmicas devem possibilitar o alargar de experiências, auxiliar o despertar da imaginação e da criatividade, desenvolver progressivamente
a destreza manual, e as capacidades de organização de superfícies e volumes (Ministério da Educação, 2004: 89).
2. Universo fantástico: impulso criativo

O universo fantástico afigura-se como uma temática de especial agrado dos alunos, encontrando-se próximo dos seus interesses. Observa-se que este imaginário, povoado de seres extraordinários, faz parte da sua cultura visual, estando
presente em jogos de computador, em figuras colecionáveis, livros ou em filmes.
A atração por estes contextos revela-se um facto importante, podendo ser transposto para o contexto de sala de aula, e auxiliar à motivação e a uma participação
mais ativa. A natureza irreal, presente nestes assuntos, proporciona inúmeras
sugestões, ou referências, que se revelam favoráveis ao desenvolvimento de projetos que fomentam a inventividade. As características destes domínios proporcionam, ainda, situações de ensino-aprendizagem que permitem múltiplas abordagens e respostas. A abrangência do campo de “soluções” e a ausência de limites, revela-se vantajosa, pois torna válidos os registos apresentados pelo aluno, e
possibilita que este sinta êxito e mais confiança no seu trabalho.
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da representação de seres imaginários. Este enunciado inicia-se pela referência a
algumas das aprendizagens a promover na área da Expressão Plástica, de acordo
com os princípios orientadores definidos pelo Ministério da Educação. Seguidamente apontam-se as razões que fundamentam a seleção do tema, e efetua-se
uma descrição sumária da atividade. Faz-se ainda menção ao modo como os alunos responderam à proposta de trabalho, e à necessidade de readaptar algumas
estratégias. Por fim, sublinha-se a importância de tentar estabelecer uma proximidade entre as atividades escolares e os interesses dos alunos, de modo a promover uma participação mais ativa e uma aprendizagem mais significativa.
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2. 1 Expressão Plástica: Seres imaginários

A Unidade de Trabalho Monstros surge enquadrada nas atividades de apoio, no
ensino coadjuvado, na área de Expressão Plástica do 1º ciclo. A estruturação do
projeto teve algumas condicionantes, nomeadamente o primeiro contacto com
alunos deste ciclo de escolaridade; pouco conhecimento relativo a autonomia,
motricidade, expressão e organização de atividades (próprias para estes anos); a
diversidade da faixa etária (com idades compreendidas entre os 5 e os 10 anos de
idade), e o número de turmas (quinze) atribuídas.
A delineação da proposta de trabalho teve como principais objetivos a adaptação e a perceção das especificidades deste ciclo, apelar à imaginação e incentivar a expressão individual. Foi igualmente importante considerar as indicações
dos professores titulares das turmas, tendo sido apontado que seria importante
efectuar ações que auxiliassem a desenvolver a motricidade fina, por exemplo o
contorno de formas e o recorte. Assim, foi lançado o desafio de criação de “monstros” ou “seres imaginários”, que seriam divertidos e amigáveis.
O projeto desenvolveu-se por diferentes fases, com adequações aos distintos
grupos, e envolveu atividades relacionadas com desenho, pintura, recorte e colagem. A atividade iniciou-se a partir do traçado de linhas curvas livres e contínuas,
que se entrecruzam. As superfícies obtidas, pela interseção destas linhas, foram
posteriormente preenchidas com cor ou com grafismos. Após este registo seguiuse a seleção de um pormenor que foi recortado e colado numa folha de cor, e a
partir dele iniciou-se a criação dos seres (Figura 1).
As turmas do 1º ano, e algumas do 2º, criaram seres imaginários tendo por
base recortes com superfícies pintadas (Figuras 2 e 3). Foram abordados assuntos relativos ao desenho, à exploração da superfície da folha e à noção de contraste de cor. As restantes turmas trabalharam a partir de recortes que haviam
sido explorados com grafismos (Figuras 4 e 5). Com as turmas do 3º e 4º ano foram ainda abordadas, de modo muito sucinto, noções relativas a textura visual,
características da linha e contraste.
Por sugestão de uma professora uma tu rma, do 2º ano de escolaridade, desenvolveu figuras de grande formato para decorar a sala de aula. As atividades envolveram
a seleção de alguns trabalhos individuais, a organização de grupos de alunos,
e possibilitaram a realização de registos com pincel e tintas (Figuras 6), assim
como o recorte de contorno de formas (Figura 7).
Observou-se que os alunos foram muito recetivos às propostas e dedicaramse, com entusiasmo, à invenção dos seres imaginários. No entanto foi necessário fazer adaptações a nível das estratégias, em especial a nível da linguagem e
da exemplificação das ações. Constatou-se que o discurso (enunciados orais)
deveria ser simplificado, e que a informação e as indicações deveriam ser
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Figura 1. Aluno do 2º ano. Desenho de monstro a partir de um recorte
com grafismos. Lápis de grafite e caneta de feltro sobre colagem
(2012/13). Fonte: própria.
Figura 2. Trabalho de aluno do 1º ano. Monstro. Lápis de cor e caneta
de feltro sobre colagem em folha de cor (2012/13). Fonte: própria.
Figura 3. Trabalho de alunos do 2º ano. Monstro. Lápis de cor e caneta
de feltro sobre colagem em folha de cor (2012/13). Fonte: própria.
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Figura 4 Trabalho de aluno do 3º ano. Monstro. Grafite e caneta de
feltro sobre colagem em folha de cor (2012/13). Fonte: própria.
Figura 5. Trabalho de aluno do 4º ano. Pormenor de monstro. Grafite e
caneta de feltro sobre colagem em folha de cor (2012/13). Fonte: própria.
Figura 6. Trabalho de grupo, 2º ano. Figura de grande formato. Pintura
de monstro. Guache. (2012/13). Fonte: própria.
Figura 7. Trabalho de grupo, 2º ano. Recorte de figuras de grande
formato. (2012/13). Fonte: própria.

Conclusão

O universo onírico dos seres imaginários apresenta-se como um “território”
propício ao despertar da curiosidade e da criatividade, sendo igualmente importante para a motivação, e para fomentar a participação ativa nas atividades. A fantasia, inerente a esta temática, expõe uma proximidade aos naturais
interesses dos alunos, nomeadamente a referentes da sua cultura visual (por
exemplo presentes em jogos eletrónicos), ao gosto pelas narrativas fantásticas e
à necessidade de invenção.
Arnheim (2010: 57-8) aponta que o despertar da curiosidade da criança é essencial para se fazerem aprendizagens significativas, e que as atividades devem
ser direcionadas para os seus interesses, de modo a proporcionarem um envolvimento mais intenso. Este autor refere, ainda, a necessidade de cultivar os
impulsos inatos, designadamente a atração pela experimentação, a criação e a
manipulação de objetos, e a importância de providenciar ações que favoreçam
a imaginação e incentivem a criatividade. Simone Fontanel-Brassart e André
Rouquet (1977: 42) aludem igualmente à importância dos comportamentos naturais do indivíduo, manifestados no jogo e nas explorações espontâneas, enquanto meios privilegiados para libertar energias, para levar ao imaginário e
incrementar a criatividade.
O reconhecimento e valorização destas disposições revela-se de extrema importância, nomeadamente no contexto escolar se vê confrontado com situações
de desinteresse, falta de dedicação às actividades letivas, e com a necessidade de
obtenção de maior sucesso educativo. O envolvimento do aluno na aprendizagem, através do estabelecimento de ligações com os seus interesses e do despertar da curiosidade, pode auxiliar a reconhecer a importância do empenho nas atividades, a dar mais sentido às aprendizagens, e facultar a aproximação a objetivos
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“fragmentadas” em unidades menores. Houve ainda, com algumas turmas do
1º e 2º ano, a necessidade de efetuar várias exemplificações de possíveis opções
de trabalho. Deste modo, foi chamada a atenção para alguns elementos a considerar, por exemplo a importância da expressão da “cabeça” do monstro, ou
para a possibilidade de misturar elementos de alguns animais que conheciam.
Antes de selecionar o pormenor pretendido, para a realização dos seres, foi necessário demonstrar alguns procedimentos que poderiam auxiliar o recorte de
contorno de formas. Devido às dificuldades apresentadas, no manuseamento e
utilização da tesoura, foram efectuados alguns exercícios prévios de recorte de
imagens, em revistas e folhetos de publicidade. Foi também preciso providenciar algumas tesouras e tubos de cola uma vez que alguns alunos não apresentavam esses materiais.
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e metas curriculares. A natureza dos cenários fantásticos e os seres imaginários
poderão, assim, ser tomados como base de estruturação de projetos didáticos que
procuram promover uma participação mais ativo do aluno, a imaginação, a expressão individual, e a interiorização de conhecimentos relativos à linguagem visual.
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Resumo: Em Outubro de 2012 realizou-se

um encontro com mais de cem professores
de Arte de diversas regiões do Brasil. O encontro fez parte do XXII CONFAEB e teve
como objeto final relatórios sobre a educação básica nacional. O presente artigo objetiva investigar estes relatórios e avançar na
construção de significados sobre a identidade dos professores de Artes e os espaços
dedicados às Artes nas Escolas do Brasil.
Palavras chave: Arte-educação / Formação
/ Currículo / Identidade / Professor.

Introdução
Onde eu nasci passa um rio
Que passa no igual sem fim
Igual, sem fim, minha terra
Passava dentro de mim
Passava como se o tempo
Nada pudesse mudar
Passava como se o rio
Não desaguasse no mar
— Caetano Veloso, 1967

Title: We wish to be like the sea!
Abstract: On October 2012 occurred a meeting

of more than one hundred art teachers, from
all Brazilian regions. This meeting was part of
XXII CONFAEB. Some reports about national
basics education were made. This article has
the investigation of these reports as a target and
intend to move forward on the construction of
meanings about the identity of art teachers and
on the construction of spaces dedicated to Arts
at Brazilian schools.
Keywords: Art education / graduation / curriculum / identity / teacher.
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O desejo de ser mar!
A arte educação na escola
básica brasileira
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Às vezes nos dedicamos de tal maneira aquilo que acontece nos contornos de
nossas salas de aulas que não nos damos conta do que está além das janelas de
nossas classes. Tais como rios beirando os vilarejos, não vislumbramos o mar
no isolamento da prática docente. O presente artigo deseja ver o mar, se lançar
serra abaixo e se juntar a ele.
Tratemos de um dia em que os sujeitos da escola foram convidados a dar
sua valiosa contribuição sobre os significados das Artes no contexto escolar e
as práticas de ensino de Artes na escola básica brasileira. Este dia fez parte do
22º Congresso da Federação de Arte Educadores do Brasil (XXII CONFAEB —
Arte/Educação Corpos em Trânsito), ocorrido entre os dias 29 de outubro a 2
de Novembro de 2012. Seu planejamento teve início oito meses antes, enquanto
desenhávamos quais seriam os trajetos dos presentes no congresso e como se
articulariam com a cidade de São Paulo, local em que foi realizado o CONFAEB.
Dentre os caminhos possíveis optamos por articular as apresentações de
trabalho com o trânsito dos sujeitos pelos múltiplos espaços paulistanos e, após
meses de discussões, definimos que o XXII CONFAEB contaria com uma parada em sua rotina de apresentações de trabalhos para que todos os presentes
pudessem se dirigir a locais específicos do município e participar de discussões
pertinentes a cada espaço. Assim, a Escola Municipal de Ensino Fundamental
e Médio Vereador Antônio Sampaio se dedicaria às “Experiências de ensinar e
aprender Arte”. Perguntamo-nos como estamos construindo o ensino de Artes
nas escolas públicas do território nacional, sejam elas escolas infantis, de ensino fundamental, de ensino médio e na Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Tentarei registrar aqui os ecos desse encontro, que ocorreu no dia 31 de outubro de 2012, entre ás 9h. e às 18h. e a que, carinhosamente, chamamos de o
“Chão da Escola”.
1. O Chão da Escola — A manhã

Éramos professores, estudantes, funcionários de escolas, diretores, um convidado internacional (Dennis Atkinson), crianças, jovens, adultos, pais, merendeiras e uma centena de arte-educadores. Estávamos dispostos a discutir
o ensino de Artes no interior da escola básica brasileira, partindo de como a
percebem seus múltiplos sujeitos, que pertencem à comunidade escolar. Para
organizar esta discussão, levamos os microfones para aqueles que observam e
sofrem as ações dos arte-educadores do ensino formal (os estudantes).
Uma série de instalações foram projetadas, nas quais os sujeitos puderam
transitar, gerando inúmeros significados. Em meio a estas instalações destaco
improvisações que crianças das series iniciais do ensino fundamental fizeram
sobre o ensino de Artes que experimentaram, além da apresentação de uma
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improvisação a partir do poema de Castro Alves chamado Navio Negreiro. Muitos documentários curtos foram apresentados mostrando como as crianças e
adolescentes se relacionam com o ensino de Artes (Fernandes, 2012).

No segundo momento de nosso encontro passamos a nos dedicar sobre como
os professores e pesquisadores entendem o ensino dedicado à cada segmento
da escola básica brasileira. Para a organização desses diálogos separamos os
presentes em grupos: Ensino Infantil, Ensino Fundamental de ciclo I (1ª a 4ª série), Ensino Fundamental de ciclo II (5ª a 8ª série), Ensino Médio e Educação de
Jovens e Adultos (EJA). Cada grupo foi mediado por um professor/pesquisador
e contou ainda com uma pessoa dedicada à produção de um relatório. São estes
relatórios os objetos de pesquisa do presente artigo. Dediquemo-nos a eles.
3. As falas dos que caminham para o mar
3.1 O ensino Infantil

No grupo dedicado ao ensino infantil observamos um número menor de participantes se comparado aos demais grupos presentes. Acreditamos que isto se
deve a uma política educacional que apenas recentemente inseriu a educação
infantil como responsabilidade das Secretarias de Educação dos municípios
brasileiros. Anteriormente o entendimento sobre o espaço de aprendizagem
de crianças entre 0 e 6 anos eram subordinados às pastas de assistência social.
Com a elaboração do conjunto de documentos que subsidiam a educação nacional, tais como a Constituição Federal (Brasil, 1988), o Estatuto da Criança
e do Adolescente (Brasil, 1990), as Leis de Diretrizes e Bases (Brasil,1996) —
constantemente reformuladas — e as Diretrizes Curriculares nacionais para a
Educação Infantil (Brasil, 2010), o ensino formal de crianças entre 0 e 6 anos
não só foi definido como uma atividade sob a responsabilidade dos municípios
brasileiros, como também teve o seu corpo curricular definido.
Nessa brevidade das ações, frente à tradição escolar nacional, discutíamos
até poucos dias atrás sobre a necessidade de se matricular as crianças em escolas de ensino infantil (Brasil, 2013). Com isso, as discussões sobre a prática
docente ainda começam a se organizar neste segmento educacional e, ao recortamos essas práticas no âmbito do trabalho dedicado aos arte-educadores,
observamos um movimento inicial de discussão.
A experiência dos presentes no grupo apresentou falas em que não existe a
prática comum de se contratar arte educadores para o ensino de Artes na educação infantil. Com isso, as práticas passam a ser construídas por grupos de
professores advindos de uma formação inicial do magistério e/ou dos cursos de
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2. O Chão da Escola — A Tarde
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Figura 1. XXII CONFAEB — EMEFM Vereador
Antônio Sampaio. Fonte: Própria.

Figura 2. Improvisação — XXII CONFAEB —
EMEFM Vereador Antonio Sampaio.
Fonte: Própria.

Pedagogia. Isso revela a falta de arte-educadores nas escolas infantis e a falta
de professores habilitados ao trabalho com a infância. É preciso rever a formação inicial e a formação continuada dirigida aos arte educadores.
Por fim, a presença do arte-educador na educação infantil pode contribuir
com este importante espaço formativo, na medida em que apresenta outras referências artísticas no interior da sala de aula.
3.2 O ensino Fundamental de Ciclo I (1º ao 5º ano)

A fala que encontramos entre os presentes no referido grupo aponta que o ensino de Artes neste segmento educacional ainda se dirige às datas e eventos que
movimentam a máquina escolar, sem necessariamente articular uma experiência contínua de pesquisa em Artes. Sendo assim, o dia do Índio, a Páscoa,
o Carnaval, o dia das Mães, o Natal e as demais datas festivas preenchem os
assuntos a serem tratados pelos professores e as escolas fomentam estas práticas na medida em que colocam os arte-educadores como responsáveis por esta
prática de “decorarem suas Escolas e confeccionarem objetos”.
A este problema soma-se a falta de professores em diversos estados da nação, e devido a este cenário, os municípios completam seus quadros com profissionais formados em outras áreas que não a Arte-educação. Sem continuidade
em seus projetos, com muitos profissionais sem formação em Artes e a história
desta área escolar no Brasil, mantemos o que foi produzido em boa parte do
século XX: às artes a serviço de outras áreas.
No presente momento observamos que boa parte dos municípios dispõem
de uma hora aula com regência do professor de Artes e uma hora aula em que o
ensino de Artes está sob responsabilidades do professor regente (pedagogo ou
advindo do magistério).
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Figura 3. Teatro — XXII CONFAEB — EMEFM Vereador Antonio
Sampaio. Fonte: Própria.
Figura 4. Grupo do Ensino fundamental de Ciclo I — XXII
CONFAEB. EMEFM Vereador Antônio Sampaio. Fonte própria.
Figura 5. Grupo do Ensino Médio — XXII CONFAEB. EMEFM
Vereador Antônio Sampaio. Fonte própria.
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Ao nos dedicarmos às pesquisas sobre o ensino fundamental encontramos
dados que apontam para números muito próximos da universalização deste
segmento de ensino. Passados estes esforços para a criação de redes de ensino
que pudessem assegurar o direito a educação para todos, é preciso qualificar
as práticas de ensino e avançar em processos que fomentem novas práticas de
ensino que não mantenham o que já foi praticado e problematizado no que se
refere ao ensino de Artes (Barbosa, 2002).
Por fim, os professores presentes no grupo de discussão das séries iniciais
do ensino infantil apresentam a necessidade de conversar com seus pares e
criar espaços de interlocução que os coloquem em trânsito.
3.3 O ensino Fundamental de Ciclo II (6º ao 9º ano)

A partir da década de 1990 as redes de ensino começaram um movimento de
uniformização de suas redes estabelecendo parâmetros para a prática de ensino, seguindo-se inciativas de avaliações externas das administrações municipais, estaduais e federal. Com o objetivo de garantir este padrão, diversas
redes de ensino elaboraram ou adquiriram livros pedagógicos para as práticas
docentes (apostilas) e cadernos de atividades para os estudantes. As redes de
ensino que elaboraram seus materiais organizaram-se convocando alguns profissionais para elaborarem os conteúdos a serem desenvolvidos por áreas de
conhecimento e para cada ano/série. Os estados que adquiriram materiais de
alguns grupos de ensino (COC, Anglo, Objetivo, Universitário etc) transplantaram para o interior de suas unidades escolares uma forma de se “fazer escola”,
diluindo a ideia do que venha a ser a identidade docente.
Para ambas as propostas de padronização do currículo levado a frente pelas
Unidades Escolares há uma questão que agride os professores, a desconsideração sobre as práticas docentes contextualizadas a cada turma, respeitando suas
culturas e articulando os saberes com as práticas de cada comunidade. Neste
organização o professor deixa de ser autor do processo de construção de conhecimentos e passa a ser aquele que determine o que ler da apostila e quando
executar as tarefas propostas pelos cadernos de atividades. Talvez estejamos
levando a frente a marginalização dos saberes contextualizados, sem avançar
na valorização da cultura discente que se apresenta diariamente nas classes de
milhares de escolas pelo Brasil. Assim, os professores passam a ser agentes de
um processo que os retiram da cena docente, para serem colocados como mero
operadores do tempo escolar.
Na falta absoluta de quadros, Estados e municípios têm se disposto a levar
a frente o ensino fundamental com grupos despreparados e que possivelmente
se dedicarão apenas a executar as determinações que contam nas apostilas e

3.4 O Ensino Médio

A discussão presente no grupo que se dirigiu às problematizações sobre o ensino de Artes no ensino Médio acompanham a crise de identidade do próprio
ensino médio, perguntando-se sobre qual o objetivo das experiências com esse
grupo de estudantes. Ao longo das duas últimas décadas o número de estudantes que alcançaram o ensino médio ampliou-se bastante, sendo que apenas
recentemente o ensino médio foi considerado como pertencente da educação
básica. Juntamente à expansão do ensino médio, o acesso ao ensino superior
também ganhou novos contornos, mantendo o ensino médio com características propedêuticas. O currículo do ensino médio atrelou-se ao Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM) e aos conteúdos presentes nos vestibulares das Universidades de referência em cada Estado. Com a unificação do processo seletivo das Universidades Federais, as redes de ensino estaduais (responsáveis pelo
ensino médio) colocam o ENEM definitivamente como uma referência para a
composição do currículo do ensino médio. Assim, em um cenário no qual as
experiências escolares tem como objetivo preparar futuros candidatos às vagas
universitárias, as Artes não se apresentam como uma área a ser experienciada
no decorrer dos três anos do ensino médio, aja vista o espaço dedicado às Artes
no currículo (uma aula por semana).
Há uma década investe-se em experiências que assegurem o direito de todos à escola pública, laica, gratuita e de qualidade e com isso as crianças com
“Necessidade Educacionais Especiais” (NEEs) passaram a fazer parte das comunidades escolares, acessando outros segmentos de ensino que em décadas
passadas não acessavam.
Atualmente, com o ingresso de estudantes frutos das políticas inclusivas no ensino médio, a lógica preparatória para a Universidade se vê em xeque, pois o ensino
voltado a este conjunto de estudantes não pode ter objetivos além de si mesmo. A
escola deve lançar-se às experiências do saber, do conhecer, do pesquisar, atuando em um sentido já definido por John Dewey na primeira metade do século XX:
A escola não pode ser preparação para vida, mas sim a própria vida (Dewey, 1985).
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cadernos de atividades. Algumas redes de ensino municipais e estaduais, percebendo a necessidade de ampliação de seus esforços, passaram a terceirizar o
ensino público, principalmente o que se refere ao ensino de Artes, contratando
ONG´s (Organizações não governamentais) para atuarem no contra turno do
currículo comum, assim constituindo-se em inúmeras oficinas desarticuladas
de um projeto político pedagógico (PPP), documento de máxima importância
no planejamento das ações que orientam cada Unidade escolar e que não pode
ser desarticulado da comunidade escolar.
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Por fim, os professores narram que há poucos espaços para articularem suas
experiências e trocarem informações com seus pares, pois tendo em vista o
número reduzido de aulas de Artes que são dedicadas a cada turma de ensino
médio, é muito comum que uma escola conte com apenas um professor de Arte,
que isoladamente construirá sua prática docente.
3.5 A Educação de Jovens e Adultos

Na redação das Leis de Diretrizes e Bases referente a Educação de Jovens e
Adultos (EJA) observamos a caracterização de suas funções como reparadora,
qualificadora e integradora, no entanto, nem sempre estas determinações são
estabelecidas nas Unidades Educacionais pertinentes a EJA. O que observamos costumeiramente é uma educação suplementar à um processo educacional fracassado anteriormente. O contingente presente na EJA demanda preparação e objetivos diferentes do ensino praticado nas escolas regulares de ensino. Com isso coloca-se o cenário para o ensino de Artes com outros contornos
do que apresentamos anteriormente ao longo deste artigo. Os jovens, adultos,
senhores e senhoras presentes nas cadeiras das salas de aula do presente segmento de ensino carregam experiências formativas mais heterogêneas do
que salas de aula do ensino fundamental e médio em que ao menos possuem
idades aproximadas. A Educação de Jovens e Adultos conta com pessoas que
abandonaram a escola por terem de trabalhar, por estudantes que tiveram uma
vida escolar fracassada ao longo de sua formação regular e que repetências seguidas lançaram-no a EJA.
Por fim, Estas características específicas apontam a necessidade de uma articulação entre as Licenciaturas e as necessidades do ensino também da EJA.
Neste mesmo movimento de repensar a política educacional, apontamos também a necessidade de construção de propostas de formações continuadas que
avancem nas discussões mais específicas da Educação de Jovens e Adultos.
Conclusões

A partir das falas dos professores e pesquisadores da área da Arte-educação observo a necessidade de novos espaços de interlocução a respeito das práticas
docentes. Os professores de Artes trabalham a partir de um relativo isolamento, pois não encontram na cena escolar profissionais que possam ampliar os significados e as possibilidade de ação que o arte-educador leva à frente. Nessa
solidão docente a problematização da rotina escolar passa a ser apenas um desejo e acabamos por observar práticas educacionais que foram questionadas há
décadas e que ainda estão presentes nas salas de aula.
Paulo Freire, John Dewey, Rejane Coutinho, Rui Canário, Lucimar Bello,
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Celestino Júnior, António Nóvoa, Luiza Christov e Ana Mae, são apenas alguns
dos autores que já problematizaram a construção do espaço escolar ao longo
das últimas décadas. No entanto, a solidão das práticas docentes representam
a manutenção de um cenário de difícil superação. Sem voz não nos damos ao
direito de repensar aquilo que julgamos o melhor a se fazer. Continuamos atuando em busca de soluções solitárias, sem articular o conjunto de pressupostos
que organizam a escola, tais como o projeto político pedagógico, as orientações
curriculares e o Conselho escolar. Repensamos os espaços da arte-educação e
buscamos estas reflexões por vezes apartadas do contexto escolar. As falas dos
grupos aqui expostas caminham na direção contrária. Refletem um desejo de
repensar o próprio espaço escolar e a política educacional.
São estas discussões que procuram dar conta do contexto escolar contemporânea e que não deseja apenas ações voltadas a prática da arte-educação,
pois seus argumentos extrapolam esta área e passam a questionar o próprio
“chão da escola” e a sua existência tal qual a vivenciamos. São essas mesmas
vozes que cada segmento de ensino, do ensino infantil a EJA, pede que sejam
consideradas na medida em que se constroem as políticas educacionais.
Todos os grupos de discussão apontaram a necessidade de criação de cursos
de Licenciatura que estejam atentos às necessidades da educação básica nacional, ampliando sua área de estudo no que diz respeito ao ensino infantil, ensino
fundamental de ciclo I e EJA, tendo em vista que estes segmentos não são problematizados na formação inicial dos arte-educadores.
Além da necessidade de ampliação do currículo das Universidades, deseja-se uma ampliação no número de estudantes do ensino superior tendo em vista
o déficit de professores licenciados na diversas linguagens de artes em todo o
território nacional.
Voltando a ideia inicial deste artigo, desejamos descer serra a baixo. Desejamos participar da elaboração de políticas educacionais que dialoguem com
o cenário escolar. Somos parte da construção da escola brasileira e precisamos
estar presentes nas decisões que reconfigurem o espaço escolar, diminuindo os
abismos entre as determinações governamentais e as ações docentes. Desejamos conversar sobre o que nos passa e acompanhar as correntes e as marés. Desejamos que a escola seja plural e que as Artes possam fazer parte do currículo
que se anuncia com a escola em período integral. Desejamos ser Mar!
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Resumen: Educar en arte es educar para la

diversidad y la tolerancia, la docencia artística debe ser un tiempo para experimentar.
A través de dos experiencias educativas una
con adultos y otras con niños, podemos exponer cambios significativos en su aprendizaje entorno al volumen y las relaciones
espaciales, fomentando la autoestima y la
creatividad al tomar conciencia de unas capacidades plásticas latentes.
Palabras clave: experimentación / tiempo /
creatividad / escultura.

Title: Teaching time = experiment time. Art

teacher as a transforming agent.
Abstract: Education in art is to educate for diversity and tolerance, artistic teaching should be
a time to experiment. Through two educational
experiences with each other with adults and children, can exhibit significant changes in their
learning environment to the volume and spatial
relationships, fostering self-esteem and creativity to become aware of latent visual capabilities.
Keywords:

experimentation / time / creativity / sculpture.

Introducción

En nuestra comunidad no todos los profesores de arte son artistas con herramientas pedagógicas ni educadores con capacidades artísticas. El profesor en
arte se habilita en diferentes contextos formativos según el nivel educativo
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Tiempo de enseñar
= tiempo de experimentar:
el profesor de arte como
agente transformador
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(infantil, primaria, secundaria, universidad), lo que genera distintos perfiles
profesionales con sus debilidades y fortalezas, unos carecen de herramientas
pedagógico-metodológicas (Bellas Artes, Arquitectura) y otros tienen poca experiencia artística (Ciencias de la Educación).
Partiendo de esta premisa los formadores de profesores en arte debemos
cuestionarnos el papel que cumple en el sistema educativo el docente en arte,
reflexionar sobre las competencias básicas que deben conocer, experimentar
e interiorizar, y qué problemáticas han de afrontar en favor de una enseñanza
artística de calidad.
A continuación vamos a desarrollar una reflexión sobre el estado de la educación actual y nuestra propuesta de mejora, para ello vamos a analizar tres temas que consideramos relevantes cara una práctica docente en continua transformación. Estos tres bloques temáticos son: una enseñanza para la experimentación, una enseñanza para el desarrollo de la creatividad, una enseñanza en
tres dimensiones.
1. Una enseñanza para la experimentación.

El arte como medio de expresión y conocimiento está presente en nuestras
vidas desde que nacemos, y debería acompañarnos en todo nuestro camino
educacional enriqueciendo nuestro desarrollo personal, potenciando la creatividad y facilitando vías de comunicación con nuestro entorno.
En las distintas fases de desarrollo de la persona surgen bloqueos que desde
la educación artística debemos trabajar. Por ejemplo, el cambio que se produce
de infantil a primaria es muy acentuado, pasando de la expresión artística libre
a centrarse en tareas más rígidas, como la reproducción, desencadenando en
muchos niños actitudes de frustración que llevan a la pasividad o desinterés,
potenciando a unos pocos e inhabilitando a muchos.
El sistema educativo también está contagiado por la volatilidad, por el
cambio instantáneo propio de la sociedad líquida en la que vivimos, concepto
desarrollado por el filósofo polaco Zygmunt Bauman y aplicado a ahora a la
educación. “La cultura líquida moderna ya no es una cultura de aprendizaje,
es, sobre todo, una cultura del desapego, de la discontinuidad y del olvido”
dice Bauman “…y ante este panorama es crucial transformar el sistema educativo, aunque la tarea de construcción de otra educación requiere pensarla de
formas distintas”. (Bauman, 2013).
Esto implica tiempo, y éste es cada vez más escaso ya que el plan de trabajo
responde a un ritmo frenético al tener cumplir programaciones con contenidos
demasiado amplios. El tiempo de enseñar debe ser igual al tiempo de experimentar ¿acaso es posible transmitir la experiencia artística sin experimentación?
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Durante el siglo XX han sido muchos los pedagogos que han considerado la
creatividad como uno de los pilares de la educación y es por esto que se ha ido
introduciendo de manera transversal en las programaciones de las diferentes
disciplinas, para tratar de formar a personas capaces de innovar, de pensar de
manera divergente y de proyectar todo su potencial creativo en cualquiera de
las tareas que les ocupen.
Es por ello que resulta paradójico el planteamiento de los libros de educación plástica y visual que se nos propone al profesorado para las diferentes
etapas de primaria y secundaria, en general hay un alto porcentaje de láminas
que están enfocadas a que el alumno desarrolle la capacidad de reproducción
visual, ya sea esta reproducción cromática o formal, pero el objetivo no deja de
ser la copia. Esta clase de planteamientos no dejan apenas margen a la creatividad y, de ahí, que muchos docentes desestimemos el uso de estos libros como
material de apoyo en el aula.
Debería haber una revisión seria del material didáctico puesto que no sólo
no potencian el pensamiento creativo sino que por el contrario, penalizan cualquier indicio de salirse de los parámetros establecidos, lo cual genera un retroceso en el proceso de interiorización y aplicación del pensamiento creativo.
Pongamos un ejemplo: Una de las actividades que un libro de texto para
cuarto de primaria propone, responde a una imagen en la que se muestra un dibujo de la mitad de una hoja de un árbol realizado con lápiz de sanguina. El trabajo del alumno consistirá en reproducir simétricamente esa figura y colorearla
empleando la misma tonalidad, tratando de dar a la hoja un aspecto otoñal. Algunos alumnos lograrán hacerla igual, valoración positiva, mientras que los que
no alcanzan este resultado serán valorados negativamente y en consecuencia
se sentirán frustrados.
La pregunta que surge es: ¿no sería más interesante que los alumnos pudiesen hacer un trabajo de campo, en el que se propusiese una salida al exterior y
ellos mismos cogiesen varias de las hojas que caen en otoño, para luego observarlas y comentarlas con sus compañeros?
Cualquier niño podría llegar fácilmente a la conclusión de que las hojas son
simétricas, también a que tienen tonalidades marrones, pudiendo hacer un estudio de la gama de colores que se nos ofrecen. Si a continuación les proponemos un trabajo en el que deban emplear las tonalidades marrones y el concepto
de simetría para crear sus propias hojas, seguro que el trabajo sería más enriquecedor, y cada cual haría su propia hoja aplicando los conocimientos aprendidos. De esta forma los alumnos tendrían la posibilidad de confrontar las diferentes propuestas que pueden surgir a partir de un mismo planteamiento, es
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2. Una enseñanza para el desarrollo de la creatividad

164
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

decir, les estaríamos abriendo las puertas hacia la diversidad y mostrándoles
cómo puede haber diferentes soluciones ante una misma propuesta.
Me viene inevitablemente a la cabeza una imagen del reconocido dibujante argentino Quino, quien en una de sus viñetas mostraba como una profesora proponía a sus alumnos traer pinzas de la ropa para hacer todos juntos una
manualidad. Al día siguiente, cada niño camino de la escuela va imaginando
lo que les gustaría hacer con las pinzas. Cada cual pensaba cosas maravillosas
que podrían construir, un avión de pinzas, una caja, un hermoso abanico…Sus
expresiones eran de emoción. En la siguiente viñeta los niños salen de la escuela sosteniendo en sus manos un lapicero de pinzas, todos llevan el mismo
y parecía bonito, pero la mayoría había dejado atrás su expresión de emoción.
Muchas veces no se repara en la importancia de que el niño reconozca el
hecho de que puede haber más de una opción posible, lo cual nos permite educarle en la diversidad y la tolerancia, enseñándole a aceptar las respuestas de
los demás, aunque no coincidan con las nuestras. Lo contrario supone hacerles
crecer en la idea de que sólo hay una opción correcta, lo cual limita enormemente su pensamiento en el futuro. Diversidad y tolerancia son las bases de una
educación creativa.
3. Una enseñanza en tres dimensiones

Debido a nuestra formación académica, que responde al sistema de licenciatura con sus correspondientes especialidades en nuestro caso escultura, tenemos
una visión crítica entorno a la formación artística en temas relacionados con el
espacio y el volumen.
En las programaciones de primaria el tema del volumen y las relaciones espaciales es muy general y los libros de texto ofrenden unidades didácticas poco
innovadoras, por lo que el alumno se enfrentará a los contenidos de representación de la espacial, tan importantes en la enseñanza secundaria, con graves
deficiencias formativas.
Como personas somos volúmenes que se relacionan dentro de un espacio
con otros objetos. Desde el campo de la proxémica se estudia como las conexiones espaciales condicionan y configuran la forma en que establecemos relaciones con otras personas, con los edificios, con los lugares…
Un acercamiento al espacio es un acercamiento a nosotros mismos, nos ayuda a situarnos en un lugar a conocer e interpretar los diferentes códigos que nos
facilitan la comunicación interpersonal. Debemos aprender a mirar y a sentir
el entorno desde sus matices estéticos y formales, a identificarnos con nuestro
propio volumen corporal, a construir un objeto con el que vamos a interaccionar, a descubrir técnicas para modelar, a expresarnos, a jugar con las relaciones
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espaciales, los recorridos y las dimensiones que configuran nuestros lugares.
Por todo ello entendemos que se debe promover una enseñanza que fomente
además de lo visual lo táctil, y por extensión lo escultórico.
La mano como herramienta a la hora de ejecutar actos de la imaginación:
modelar, tocar, dibujar…implican una relación táctil con el entorno, inspiran
intimidad, cercanía, afecto…expresión. “La mano tiene sus propios sueños, sus
deseos y su poesía”, recuerda Bachelard (1994: 99).
Existe una poética de la mano que amasa, esto lo entendemos si pensamos
en su diseño preparado para coger, agarrar, estirar, es un mapa dinámico de las
posibilidades que alberga. La mano es la herramienta a través de la cual se pone
en marcha todo proceso constructivo, un intermediario entre las ideas y la acción.
El profesorado debe formarse para afrontar el espacio como tema a trabajar en profundidad, para ello debe conocer técnicas que le permitan desarrollar
con facilidad los contenidos específicos del tema.
3.1. Experiencia con adultos en el ámbito de la educación no formal

Nuestra experiencia docente en ámbitos de la educación no formal con personas cuya formación académica no tenía nada que ver con la rama de arte, nos
permite constatar que la expresión artística a partir de la creación y construcción de volúmenes, en contra de lo que al inicio todos los alumnos creen, ofrece
posibilidades expresivas muy asequibles que responden a capacidades innatas
muy poco o nada desarrolladas, y que cuando se ponen práctica descubren un
potencial creativo personal importante.
En cinco sesiones de cinco horas cada una podemos desarrollar el conocimiento escultórico, apoyándonos en contenidos transversales que enriquecen y complementan la actividad. Para ejemplarizarlo vamos a describir un caso práctico.
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Figura 1. Trabajo con volumen. Realizando estructura. Fuente: propia.
Figura 2. Trabajo con volumen. Modelando. Fuente: propia.
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El grupo pertenece al curso de “Atención a Infancia” dentro del proyecto
de formación europeo ILES (Iniciativa Local de Empleo Social). El perfil de los
15 participantes era el siguiente. Una media de 25 años, algunos con formación
específica en ámbitos educativos (pedagogía, educación infantil…) pero en general con la formación básica obligatoria, con poca experiencia laboral o largas
estancias en paro. Su experiencia en educación artística era muy pobre, en general no habían realizado actividades plásticas fuera del ámbito escolar.
Se les plantea la Construcción de un volumen con cartón para utilizar como recurso en una actividad de animación a la lectura. En un primer momento todos
se sienten incapacitados para construir. Un visionado de imágenes de otras experiencias formativas similares es un apoyo para generar expectativas, interés
y cierto grado de confianza en sus capacidades.
El trabajo se desarrolla en pequeños grupos de tres o cuatro personas que
deben o bien crear una historia o tomar como referencia un cuento para después elegir las piezas que se van a construir y que después utilizarán como elemento escenográfico.
Para su realización pasan por varias fases: diseño del objeto, realización de
la estructura con cartón, modelado y pintado del mismo (Figuras 1 y 2).
Durante las sesiones los alumnos/a se van enfrentando a los problemas propios de un proceso de creación y van tomando decisiones y resolviendo sus bloqueos. Cada persona descubre capacidades que tenía ocultas como es la visión
espacial o la destreza manual modelando con cartones (Figuras 3 y 4).
Es sorprendente y gratificante evaluar una acción educativa donde las personas toman conciencia de sus capacidades plásticas y artísticas. Nos demuestra el alto potencial expresivo latente en cada una de las personas que educamos a lo largo de nuestra trayectoria, y como trabajándolo adecuadamente

Figura 3. Trabajo con volumen. Trabajando el color. Fuente: propia.
Figura 4. Trabajo con volumen. Exposición del trabajo acabado. Fuente: propia.
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Figura 6. Resultados. Fuente: propia.

mejora su auto-conocimiento revirtiendo en una mayor autoestima al tener
nuevos recursos y confianza en sus posibilidades de realización. Esto se refleja
claramente en las valoraciones positivas de los alumnos, tras la fase práctica
de la formación realizada en centros educativos (ludotecas, escuelas infantiles,
centros de ocio, etc.) la gran mayoría pone en práctica el aprendizaje adquirido
con resultados muy satisfactorios.
3.2. Experiencia educativa con niños en primaria

Como docentes de educación plástica y visual a menudo nos hemos preguntado
por qué las personas, en especial los niños, tienen dificultades a la hora de sombrear objetos bidimensionales que han sido capaces de dibujar con un cierto
grado de realismo, y consideramos que la respuesta podría estar en la falta de
consciencia acerca del volumen real de las cosas y por tanto de la incidencia de
la luz sobre éstas.
Trabajando con un grupo de niños de tercero de primaria, se les pide que
jueguen con plastilina para hacerse con el material y después modelar el objeto
que deseen. Durante el proceso, observamos como la mayoría construyen figuras planas, como si estuviesen dibujando con plastilina, en lugar de crear volúmenes. Cuando en un determinado momento de la actividad se les plantea el
reto de poner sus figuras en pié, observan ensimismados como todas se van cayendo poco a poco hacia delante. Se plantean entonces dos cuestiones ¿Cómo
hacerles comprender la tridimensionalidad? ¿Pueden las experiencias sensoriales, más allá de la visual, enriquecer las representaciones bidimensionales?
En un taller de Creatividad Multisensorial impartido por el Profesor Mauro
Rodríguez durante una sesión del Máster de Creatividad Artística de la Universidad de Santiago de Compostela, éste decía que la persona que va a crear
plásticamente debe tener un conocimiento previo multisensorial de aquello

A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Figura 5. Modelado con ojos tapados.
Fuente: propia.
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Figura 7. Trabajos realizado el primer día.
Árbol plano. Fuente: propia.

Figura 8. Trabajo realizado en la última sesión.
Persona en volumen. Fuente: propia.

que quiere representar o interpretar. Proponía a sus estudiantes observar una
manzana detenidamente, para a continuación tocarla con las manos y rozarla
contra la piel de nuestro brazo, sintiendo así su textura, luego olerla durante
unos minutos y por último comerla. Sólo así tendríamos un conocimiento suficientemente amplio de la manzana, como para empezar a trabajar a partir de
ella y podríamos crear y transmitir nuestra experiencia con el objeto propuesto.
Éste mismo ejercicio es el que hemos llevado a cabo con los niños en una
primera sesión del taller, con el objetivo de que vivan una experiencia multisensorial a través de este objeto.
En una segunda sesión se pretende que comprendan específicamente el volumen de la fruta y se les propone que modelen con los ojos cerrados una fruta
que ellos mismos han elegido, con las mismas dimensiones que la original, tratando de visualizar su volumen y aprendiendo a representar una forma prescindiendo del sentido de la vista, lo que les obliga a centrarse en la forma del objeto
(Figuras 5 y 6).
En la última sesión se plantea a los alumnos que vuelvan a hacer el mismo
objeto del primer día, todo ellos construyen formas capaces de tenerse en pié
(Figuras 7 y 8). Podemos comprobar cómo con un ejercicio tan sencillo ha sido
posible adentrar a los alumnos en el campo de la escultura/tridimensionalidad,
haciéndoles pensar y reflexionar acerca de la forma, del volumen y del espacio,
pero sobre todo, enseñándoles a resolver problemas y a superar obstáculos en
el desarrollo de sus capacidades.
Conclusión

Si entendemos la educación artística como un espacio dinámico, participativo y
creativo debemos introducir metodologías que enseñen al profesorado a enseñar, a proponer cambios, a gestionar nuevos recursos, a trabajar en grupo. Esto
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requiere un perfil docente que asuma la investigación como una forma de entender la docencia, con inquietud por experimentar, consciente de las miradas
que se generan en su entorno, motivador y motivado.
En esta comunicación hemos querido demostrar como a partir de dos pequeñas experiencias realizadas en diferentes ámbitos de la educación y con
edades dispares (adultos y alumnos de tercero de la ESO), se pueden iniciar
procesos de mejora en la práctica artística, desarrollando la creatividad y la capacidad de construir objetos tridimensionales en función de una idea u objetivo
con materiales distintos. Con esto queremos poner en valor la experimentación
como fase fundamental de la educación en arte, así como demandar una enseñanza pausada donde la consecución de objetivos se base en el aprendizaje
significativo y no en la imposición de una programación establecida.
Como personas debemos recibir y por tanto reclamar una educación artística
diversificada, rica en perspectivas y en contenidos, abierta al cambio, una educación pensada, discutida y experimentada, que siempre nos abra nuevos caminos.
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Resumo: Este artigo pretende apresentar e

discutir a formação do professor, em específico o de arte, a partir de exposições realizadas no espaço físico da Secretaria Municipal
de Educação de Jacareí/SP/Brasil, ao mesmo tempo em que apresenta a curadoria, o
espaço educativo e a mediação como ações
pertencentes ao currículo e que desdobram
em práticas pedagógicas em sala de aula.
Palavras chave: formação / ensino de arte /
mediação / curadoria / exposições.

Title: Curator, mediation and their unfoldings

in the formation of teachers of art and in the
classroom
Abstract: This article intends to present and
discuss the formation of the teacher, in specific
of art, from exhibitions held in the physical
space of the Municipal Secretary of Education
of Jacareí/SP/Brasil, while the curator, space
education and mediation as actions belonging
to the curriculum and that deploy in pedagogical
practices in the classroom.
Keywords: training / art education / mediation
/ curator / exhibitions.

Do que pretendemos tratar

É sabido que, de modo geral, o ensino de arte dentro da educação formal e, no
caso, da educação básica pressupõe uma formação que transite entre a teoria e
a prática artística, a fim de subsidiar a prática pedagógica do professor. Como
formadores em arte atuando junto a uma rede de ensino municipal, também

Do lugar de onde falamos e partimos

Todo ponto de vista é a vista de um ponto
— Leonardo Boff
A Secretaria Municipal de Educação de Jacareí, no estado de São Paulo, Brasil,
atende aproximadamente 11.000 alunos no Ensino Fundamental e 4.000 na
Educação Infantil, além da Educação de Jovens e Adultos e creches. Dentre os setores dessa secretaria que atua no administrativo e pedagógico da rede, funciona
a Diretoria Técnica Pedagógica dividida em Supervisões que cuidam do currículo
e da formação dos professores da rede nos diversos segmentos por ela atendidos.
Inserida na Diretoria Técnica Pedagógica, está a Supervisão de Cultura e
Artes, uma equipe de formadores que atua em diferentes frentes, junto a vários segmentos (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e
Adultos, Educação Especial e formação dos professores de arte da Rede), abordando questões curriculares, didáticas e pedagógicas do ensino de arte, mas
também culturais e de formação de público.
Tendo como foco primeiro o acompanhamento e a formação dos professores de arte e dos polivalentes que atuam com arte na sala de aula, a equipe percebeu na proposta de exposições mais uma possibilidade de formação em arte,
uma vez que acreditava e acredita que a experiência com a arte (no sentido da
experiência apresentada por Jorge Larrosa Bondia, 2001) enriquece e transforma, proporciona o desenvolvimento estético, possibilita mudanças e ampliação
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temos essa abordagem. No entanto, esse texto pretende apresentar e discutir
uma proposta de formação que tem como um dos eixos norteadores, uma série
de exposições que propiciam o acesso e o contato às obras originais de artistas
atuantes e significativos de nossa cidade, Jacareí. Artistas e obras que tratam
de questões do entorno e do contexto (longe/perto) dos alunos e professores
dessa rede de ensino, ao mesmo tempo em que trazem contribuições significativas para discutir e refletir a arte enquanto linguagem e área de conhecimento diretamente com quem a pensa e produz na contemporaneidade. Ou seja,
oportunizam a experiência da arte: estética, afetiva, cognitiva, prática, poética
e sensória, num olhar/pensar interdisciplinar. Buscando consolidar essa proposta, apresentamos nossa compreensão de currículo como um “texto aberto
a permanente transformação” e que promove desdobramentos significativos e
consistentes na sala de aula e na própria formação docente em arte, pois abrange a cultura, o conhecimento, os contextos, as pessoas, a avaliação, mas também a curadoria, o espaço educativo e a mediação.
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do repertório artístico, permite pensar a vida e ler o mundo, suscita reflexão
sobre a prática e efetivação de um currículo vivo, atuante que insere e considera
a cultura de alunos e professores.
Foi com este olhar e pensar que os formadores dessa equipe conquistaram
o espaço físico e de formação que se faz presente não só por meio de cursos,
aulas, oficinas, mas por ações educativas, curatoriais, pedagógicas, culturais,
fomentando o ensino da arte e promovendo a aproximação entre educadores
e produção de arte, nas diversas linguagens, pois embora sendo as exposições
representantes das artes visuais, desde a abertura das mesmas, o diálogo com
outras linguagens e áreas de conhecimento (dança, música, teatro, poesia,
meio ambiente, qualidade de vida, saúde, entre outros) tem se efetivado cada
vez com maior propriedade e riqueza, vislumbrando a possibilidade dos professores realizarem conexões da arte com a vida, da produção do artista com a
produção do aluno e do educador, da poética e temática das exposições com a
poética e o contexto das escolas/espaços educativos onde os atores dessa dinâmica habitam e assim, tornarem-se sensíveis à linguagem da arte e reais protagonistas dos processos de ensino e de aprendizagem.
Quando, há cinco anos, nos mudamos para um prédio “novo” (antiga fábrica de meias da cidade tombada pelo patrimônio histórico), que havia sido pensado para abrigar o atendimento administrativo, burocrático e, de certa forma,
pedagógico, começamos a destinar a ele, um olhar investigativo e sensível, descobrindo possibilidades de melhor aproveitamento e encaminhamento de suas
salas e divisórias.
Começava então, nossa ousadia em nos apropriarmos de alguns espaços
ainda sem destino definido para falar, apresentar, discutir, apreciar e produzir
Arte. Incomodava-nos tantas paredes e cimento, tanta construção sem vida,
mesmo tendo tantas pessoas trabalhando dentro dele.
O espaço já era por si mesmo uma grande obra a ser apreciada devido a sua
história e contexto.
Como então, movimentar de forma significativa, produtiva e que promovesse formação, conhecimento, entretenimento, beleza, sensações, emoções, encontros, partilha, sensibilidade um local visto somente como mesas, cadeiras,
telefones, computadores, papéis, atendentes? Como a arte que humaniza, toca,
modifica, amplia e desvela podia ser inserida neste lugar?
Uma das possibilidades foi a realização de exposições de obras de artistas da
cidade e da região, numa tentativa de dar visibilidade aos produtores de arte do
entorno ao mesmo tempo em que se promovia o acesso e o contato com obras
originais, de diferentes modalidades artísticas, com diversas temáticas e poéticas. Mas, como tudo isto iria reverberar na rede, no currículo, nos alunos e nos

1. Das exposições “Meu Quintal” e “Corpo — Morada Entre Lugares”

Essas exposições se concretizaram partindo do nosso contato com as artistas e
da aproximação que realizamos com o universo, a poética, a temática e o processo de criação das mesmas.
A primeira traz o ambiente interno e externo que se remete ao meio ambiente, o contato com a natureza numa proximidade que distancia, pois como cuidar
da Amazônia se não olhamos/cuidamos do nosso quintal e tudo que nele mora
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professores de arte? Como efetivamente essa proposta se tornaria formação,
possibilidade de fruição e mediação?
No desencadear destes pensares e fazeres surgiram outras e novas indagações que nos motivaram ao mesmo tempo em que nos guiaram: Quais relações
são possíveis nesse processo? Que redes/conexões podem ser construídas?
Como desdobrar, estudar e trabalhar com essas obras com diferentes faixas
etárias, enfoques e modalidades? Como o professor que “visita’ as exposições
pode criar caminhos metodológicos para o trabalho em sala de aula, na educação básica? Como se daria a curadoria do que seria apresentado nas exposições? Como realizar exposições sem verbas? Como trazer e fazer público para
elas? De que forma faríamos as medições/ações educativas?
Iniciamos os trabalhos partindo dos contatos que já tínhamos, dos artistas
e obras que conhecíamos, considerando os materiais e suportes disponíveis,
assim como as modalidades artísticas que deviam ser trabalhadas e contempladas pelos professores nas aulas de arte, segundo a proposta curricular vigente.
Desde a primeira exposição, muito tímida e sem muitas intervenções até a que
apresentamos no momento, foram 13 propostas, 13 sonhos e desejos de formações que, pensadas e elaboradas a partir do contexto das exposições, apresentam questões de curadoria educativa realizadas para disseminar a idéia de ação
cultural num olhar voltado para acessibilidade da arte ao público, provocando e
despertando a fruição, não somente focalizada nas imagens/obras de arte, mas
em uma experiência que permita pensar na vida, na linguagem da arte promovendo leitores e fruidores de signos e de mundo.
Para ilustrar este percurso, utilizaremos como exemplos duas exposições:
“Meu Quintal” da artista visual Edna Cassal e “Corpo — Morada entre Lugares” da artista visual Margarida Holler, que trazem importantes contribuições,
questionamentos e desdobramentos para a formação dos professores de arte e,
consequentemente, para os alunos, uma vez que englobam pinturas, desenhos,
esculturas, gravuras, fotografias, instalações, textos, poesias, construções, processos, objetos, o particular e o público, o micro e o macro, o próximo e o distante, o meu e o nosso.
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(de material e imaterial), como cuidar do externo se nosso interior está poluído,
como falar e olhar o macro sem tomar consciência do micro, como não perceber e tomar consciência das memórias e sentimentos que esse meio (perto/longe) nos desperta, como cuidar, sentir e apreciar sem tempo? A segunda discute
nosso corpo como morada entre lugares, internos e externos, de conhecimentos, órgãos, mas também de sensações, sentimentos, percepções, memórias;
corpo em constante comunicação, transformação, mutação e expressão; que se
esconde e se mostra; que abriga a vida e deve por isso mesmo, ser explorado.
Afora essas questões, tanto uma como a outra trazem a junção de experiências que perpassam pelas manifestações corpóreas (isoladas ou no ambiente),
pela materialidade entre diversas linguagens tornando vivos os limites e diálogos entre temática, poética e criação.
Constituídas de obras originais, textos informativos sobre as artistas e as
exposições, frases, poemas, vídeos relatando sobre o percurso das artistas,
ateliês e produção das obras, objetos que dialogam com as obras e ou com as
temáticas, essas duas mostras foram selecionadas tendo como eixo um tema/
foco que poderia vir a compor a proposta curricular para o ensino de artes na
rede, e favoreciam as mediações, envolvendo ou não material educativo específico, que deveriam atender grupos de alunos e professores advindos desde a
educação infantil até o ensino médio das escolas locais, além de poderem ser
desdobrados em atividades/projetos realizados pelos professores nas salas de
aula da escola básica.
O desafio curatorial de organizar e propor exposições onde a questão interdisciplinar estivesse presente e pudesse ser desdobrada na sala de aula foi
contemplado por essas exposições, pois as ações educativas garantiram o diálogo entre arte e meio ambiente; arte e corpo humano e no conjunto das duas
relatadas, arte e morada, entre outras abordagens possíveis (biologia, história,
geografia, brincadeiras, animais, funcionamento do corpo humano, literatura
e poesia, etc.).
O “espaço expositivo” foi organizado e adequado conforme a necessidade
de cada exposição e do próprio local utilizado: hall de entrada e hall do Auditório da Secretaria Municipal de Educação de Jacareí, uma vez que a arquitetura
deste local é dividida em dois grandes espaços: um que abriga as atividades administrativas, pedagógicas e documentais da rede de ensino e outro que, nos
últimos cinco anos, tem sido ocupado por exposições, ações educativas e atividades culturais e formativas voltadas para os professores e seus familiares.

— Arnaldo Antunes e Paulo Tatit.
“O seu olhar”
Olhar para a prática e a formação em arte na Rede de Ensino de Jacareí/SP/
Brasil faz suscitar questões importantes que permitem uma investigação sobre
ações que agregam novos saberes e ampliam o currículo de arte, possibilitando
refletir sobre o ensino e a aprendizagem que ocorrem nas salas de aula, perpassando a mediação, a curadoria, a exposição e a ação educativa.
Considerando mediação como provocação e não uma imposição de idéias,
mediar o contato, a aproximação, o acesso de alunos e professores às obras de
arte, leva-os a perceber diferentes vieses, com diferentes perspectivas de seu
próprio pensar/olhar, pautando-se nos diferentes contextos educativos e, sobretudo, nas suas experiências e possibilidades cognitivas, físicas, sensórias,
perceptivas, estéticas e afetivas.
Mediação atrelada à formação de uma forma mais ampla, que constrói e
deixa “marcas”, conceitos e procedimentos sobre o mundo e a arte; que cria e
amplia nosso repertório e acervo artístico, ainda que de forma inconsciente;
que nos “forma” como pessoas; que, por meio das experiências, constrói nossa “identidade.”
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)
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O seu olhar lá fora
O seu olhar no céu
O seu olhar demora
O seu olhar no meu
O seu olhar seu olhar melhora
Melhora o meu
Onde a brasa mora
E devora o breu
Como a chuva molha
O que se escondeu
O seu olhar seu olhar melhora
Melhora o meu
O seu olhar agora
O seu olhar nasceu
O seu olhar me olha
O seu olhar é seu
O seu olhar seu olhar melhora
Melhora o meu
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construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir
a pessoa e dar estatuto ao saber da experiência (Nóvoa, 1995: 25).
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Portanto, para nós, assim como dizem Danuza Rangel e Vera Lucia Pletitsch (2012):
A formação dos professores é um processo que tem como proposta qualificar as práticas pedagógicas em arte, sendo ponto de partida para refletir sobre o ensino, os processos e produções desenvolvidas em sala de aula. Entendemos a arte como linguagem,
área de conhecimento específica e de produção de sentidos e, através da arte educação
buscamos formar o sujeito conhecedor da linguagem artística, capaz de compreendê-la e utilizá-la em suas relações histórico culturais através da reflexão permanente sobre a prática docente no contexto escolar, visando a ampliação de repertório em arte e
educação, pela articulação de teoria e transposições didático pedagógicas.

A mediação cultural e a formação que propomos quer gerar experiências que afetem a partilha, começando por nós mesmos, obrigando-nos assim, a sair do papel de quem sabe e viver experiências de quem convive com a arte. Sendo assim:
Existem experiências singulares afetadas por outras experiências. Nós, que nos incumbimos da tarefa de conduzir processos de formação em vários níveis, talvez precisemos
mesmo encontrar pontos de contato da nossa experiência com a do outro. São desses
encontros que tudo pode acontecer (Martins, 2012).

Como então, propomos as formações perpassando as exposições, a mediação e
as ações educativas?
O desejo de, a partir de um tema/foco, possibilitar o desenvolvimento de
vários projetos nas aulas de arte, mobiliza toda formação oferecida aos professores, por meio de visitas às exposições, workshops, oficinas ou cursos de curta
duração com os artistas, que propiciam a realização, mediação e ampliação do
processo de criação pessoal dos professores, tanto artístico como pedagógico.
Durante a abertura e o contato inicial dos professores com o artista, outras
linguagens artísticas são incluídas com o objetivo de tornar a experiência estética mais abrangente, rica e significativa. Dança, música, poesias, histórias,
dramatização fazem parte das atividades propostas e apresentadas durante a
abertura da exposição, além de cheiros, bebidas, petiscos e iluminações que
compõem o que denominamos de “Encontro com o artista.”
Ainda durante esse encontro/abertura, os professores podem entrevistar,
conversar, assistir vídeos “caseiros” que acompanham o processo de criação e
apresentam o “ateliê” do artista (realizado durante a organização e montagem, por
um profissional da Secretaria Municipal de Educação que tem gosto e habilidade
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para tal), seguido da visitação / fruição dos trabalhos expostos. Esse é o primeiro momento de encanto e encontro dos professores com a arte e o artista exposto, embora para nós formadores, o primeiro encontro e encanto aconteçam
durante a escolha, o contato, a elaboração e a construção da exposição e de suas
propostas educativas. Apresentar aos professores esse percurso anterior é mais
um encantamento e sensibilização que nos dá cada dia mais a certeza de que
estamos num caminho possível, consistente e que pode ser ampliado e fomentado a cada ação / proposta/formação.
O contato continua e pode ainda acontecer por meio de “vivências” realizadas no próprio espaço escolar com os alunos e professores. Dúvidas, curiosidades, materiais, temas, processos, técnicas são alguns dos assuntos tratados
e discutidos a fim de melhor contextualizar a produção exposta e enriquecer a
prática pedagógica do professor e a produção artística dos alunos. A esse momento/proposta denominamos de “Artista na escola,” que envolve mais uma
série de ações, conceitos e propostas que não cabe detalhar no momento.
Já nos espaços de formação semanal com os professores de arte, são realizadas “vivências práticas poéticas” que tem como objetivo garantir o fazer, o
experimentar, manusear, explorar e pensar sobre a própria linguagem da arte e
as questões que lhe dizem respeito: materiais e suas possibilidades; suportes e
seus resultados; formas de apresentação do que é produzido; a criação individual e a coletiva; a atribuição de sentido e significado às produções realizadas;
os elementos da linguagem visual utilizados ou visíveis; aconstrução de um
percurso criador que revele a poética, a expressividade, a busca por comunicar
e apresentar o pessoal/interno de cada um; o “embate” entre a arte acadêmica
e a contemporânea; entre a arte produzida na escola e aquela produzida no universo da arte; o contexto e a fundamentação do que se está lendo, produzindo,
escrevendo e praticando enquanto produtor e professor; a necessidade e diversidade de propostas de leitura, apreciação e busca de informação nas produções pessoais e nas dos alunos (olhar investigativo e sensível).
Dentro do que chamamos de ação educativa, há um movimento e investimento a fim de garantir que os alunos e seus professores possam vir até a exposição, de modo a apreciar, indagar, conhecer e experenciar esteticamente a
arte. Agendas, transporte, mediação são itens considerados e dispensados às
escolas e ou grupos que desejem realizar o que chamam de “visita monitorada.”
Durante essas visitas e para cada exposição, lançamos mão de diferentes
intervenções e recursos: acolhida aos grupos, acompanhamento durante a visita, atividades de leitura, aproximação e produção dentro do espaço expositivo,
utilizando materiais variados e propostas que instiguem e atendam à diversidade dos grupos recebidos (idade, contexto sócio cultural, tempo de duração,
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conhecimentos prévios, contato com novos materiais ou recursos, diferentes
linguagens artísticas, entre outros).
Para os professores, ou melhor, visando a formação e a trans(formação) da
prática pedagógica dos professores, além das ações acima das quais eles também participam, disponibilizamos para empréstimos: livros sobre arte e educação, catálogos, pranchas com imagens, materiais/ferramentas artísticas, jogos,
vídeos, textos de fundamentação teórica e contextualização, textos poéticos,
músicas, além dos momentos de estudo, diálogo, trocas, vivências práticas e reflexão sobre a transposição de todas essas experiências para a sala de aula. A esse
momento denominamos de “Horário de estudo e reflexão da prática docente”.
Como integrantes de uma Supervisão realizamos o acompanhamento e
orientação dos professores nas escolas e nessas oportunidades podemos avaliar os desdobramentos que, tanto as exposições quanto as experiências que ela
promove, ocorrem nas salas de aula junto aos alunos.
São muitos os professores que, tocados pelo que viram, ouviram e vivenciaram, “correm para a escola para mostrar e fazer tudo que aprenderam, descobriram.” Alguns se apropriam literalmente do processo/proposta do artista, da
linguagem, do material, do tema e propõem o que poderíamos chamar de “cópias” ou a realização do mesmo que viu/fez.
Outros reorganizam os saberes construídos e vividos e propõem novas vivências, práticas, criações, experimentações, leituras e produções, ainda que
utilizando alguns dos elementos pertencentes ao universo da exposição.
Entre os primeiros e os segundos, o que nos interessa pontuar nesse momento é o movimento, a mudança de atitudes, a reflexão, a ressignificação de
conceitos, poéticas, possibilidades e práticas docentes e discentes no que tange
ao ensino de arte na educação básica.
Há os que “copiam”, pois precisam de referência, os que ressignificam, pois
conseguem desdobrar saberes e os que criam/ousam, pois encontraram na arte
possibilidade de comunicar, expressar e viver. Ou será que transitamos constantemente entre essas três vertentes?
Acreditamos que a base de um currículo deve ser o diálogo entre ensino e
aprendizagem, mediante o qual o professor observa a aprendizagem para organizar o ensino. Para tanto, faz-se necessário um professor prático, reflexivo,
pesquisador, criador nas propostas didáticas e em mobilidade constante.
Do que pode ser a conclusão

Sabemos que há muito a caminhar e, principalmente a tomar consciência, refletir
sobre o que fazíamos e o que hoje fazemos (formadores, professores e alunos). Mas
constatar e perceber que existem vestígios explícitos ou implícitos do que temos

É o nosso olhar agora
O nosso olhar nasceu
O nosso olhar nos olha
O nosso olhar é meu e seu
O meu olhar melhora
Melhora o seu e...
O seu olhar melhora
Melhora o meu
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apresentado e proposto enquanto formação a partir das exposições (curadorias,
mediações, ações educativas), tanto nas construções dos professores quanto dos
alunos, construções que permeiam tanto a “criação” de trabalhos artísticos como
a “criação de aulas e formações”, reafirma, questiona e (re) orienta nosso trabalho.
Trabalho de um grupo que, necessitando e desejando refletir e rever suas
propostas buscou alternativas no que lhe era possível e viável, no espaço (físico
e de oportunidade) disponível e na crença de que sendo tocados e provocados
poderemos trans(formar) e assim desenvolver e ampliar os conhecimentos sobre o ensino e a aprendizagem de arte, através de reflexão/ação crítica, de transposição didática, do instigar o interesse e o desejo do conhecimento, despertando descobertas, interagindo com perguntas, observações e emitindo opiniões.
A aproximação iniciada nas exposições é ampliada e continuada nos estudos que formadores e professores realizam, e nos trabalhos produzidos pelos
alunos, que geram outras e novas exposições, olhares, aproximações, mediações, criações, ensinos e aprendizagens.
Retomando e ressignificando Arnaldo Antunes e Paulo Tatit, poderíamos
terminar dizendo:
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Resumo: Este artigo apresenta o contexto ur-

bano de implantação da escola como objeto a
ser explorado num projeto de Artes Visuais.
A par disso, reforça-se a necessidade de mediar os alunos em processos de reflexão sobre
o seu próprio processo criativo fomentando
uma aproximação entre a dimensão conceptual e a dimensão técnica do desenho. Expõese ainda um caso prático desenvolvido sobre
estes pressupostos.
Palavras chave: contexto / lugar / desenho /
processo / reflexão.

Title: Exploration of the school´s urban implementa-

tion context as a projetual raw material
Abstract: This article presents the school´s urban
implementation context as an object to be exploited
in a Visual Arts project. Alongside this, it reinforces
the need for mediating students in reflection processes about their own creative process, encouraging a rapprochement between the conceptual and
technical dimension of the drawing. A case study
developed on these assumptions is also exposed.
Keywords:

context / place / drawing / process / reflection.

Introdução

Neste artigo pretende-se sublinhar o uso do contexto urbano de implantação da
escola como objeto possível de ser explorado num projeto de Artes Visuais, de
base construtivista.
Será exposto a título de exemplo um projeto desenvolvido à luz da nossa
prática pedagógica supervisionada, exigida no 2º ano do Mestrado em Ensino
das Artes Visuais da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Este
projeto de trabalho desenvolveu-se na disciplina de Desenho A, numa turma de

1. O Contexto Urbano como Matéria-Prima

O uso do contexto urbano de implantação da escola como base de trabalho de
um projeto de Arte Visuais pretende direcionar o trabalho dos alunos “para a
resolução de problemas/compromissos éticos e sociais” (Marcelo,1994:45) que
vivenciam diariamente. Acredita-se que o uso de problemas que são próximos
aos alunos irá contribuir para a sua motivação e empenhamento e facilitar ligações a novos contextos dinamizados pelo professor. Acreditamos assim que
é mais fácil construir novas aprendizagens se partimos de uma base que nos é
familiar. De acordo com tal, defendemos um modelo de educação pragmático-reconstrutivista (Efland, 1995), corrente educacional que procura soluções variadas e apresenta aos alunos problemas que partem do grupo, da comunidade.
O professor deverá estimular respostas para além das imediatas e procurar proporcionar aos alunos experiências significativas, de modo a formar pensadores críticos
sobre o sistema social atendendo à diversidade cultural da arte e das pessoas.
Esta corrente, intrinsecamente relacionada com o movimento de reconstrução social,
vai beber às ideias de John Dewey (1859-1952), e nomeadamente à obra A Arte como
Experiência (1934), e teve início nos anos 30 do século passado, no período que sucedeu à
Primeira Guerra Mundial e antecedeu a Segunda, quando muitos professores, de todas
as áreas, recorreram ao método de resolução de problemas para que os alunos, conscientes da realidade social, fossem capacitados de atuar sobre ela, e assim contribuir para a
mudança (Sousa,2007:43).

Trabalhar com o contexto urbano pode carregar significados que vão para além
da representação do espaço urbanístico. A paisagem urbana é marcada por ruas
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12º ano da Escola Secundária da Portela e teve como principal objetivo fomentar uma real consciencialização do espaço onde o aluno habita e estuda.
A par disto, neste projeto procurou-se ainda, numa fase posterior, reconstruir com o aluno o seu processo de criação artística com o objetivo de o fazer
refletir sobre o seu próprio método de trabalho, potenciando metodologias de
produção futuras. Tal pareceu-nos fundamental num currículo muitas vezes
formalista-cognitivo e/ou académico que acaba por, muitas vezes, abafar o processamento intelectual que as artes exigem em favor do trabalho técnico.
Será objetivo deste artigo descrever e refletir sobre o desenvolvimento deste
projeto em específico, mas principalmente promover o debate sobre o uso do
contexto urbano de implantação de qualquer escola como matéria-prima preciosa para a educação artística e o modo como esta poderá ser potenciadora de
aprendizagens significativas.
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e edifícios mas também por relações sociais e humanas que conferem a um determinado Espaço a caracterização de Lugar.
Estes lugares [antropológicos] têm, pelo menos, três características comuns. Pretendem ser identitários, relacionais e históricos. O plano da casa, as normas da residência, os bairros da povoação, os altares, as praças públicas, a divisão do território
correspondem, para cada individuo, a um conjunto de possibilidades, de prescrições
e de interditos, cujo conteúdo é, simultaneamente espacial e social (Augé, 1994:59).

Deste modo o desenho passa a ser também um testemunho da vida do Ser Humano, um referencial da vida do Homem numa determinada época. Compete
ao aluno analisar e interpretar a sociedade atual e o desenho da paisagem urbana facilita a compreensão da vida contemporânea. O desenho da paisagem
urbana deverá assim facilitar a reflexão do aluno sobre a relação entre o espaço
e a sociedade.
O que se pretende é que os alunos através do desenho realizem um verdadeiro estudo antropológico do espaço de implantação da sua escola e que reflita
sobre a sua própria vida.
2. Dominar o Processo Criativo

Para que os alunos desenvolvam um sentimento de posse face ao objeto produzido é necessário que este seja fruto de uma atitude crítica consciente. Para que
o processo criativo seja construtor de significados é importante que este seja capaz de dominar o seu próprio processo criativo não só a nível manual mas principalmente a nível conceptual e vá sempre desenvolvendo o primeiro em função do segundo. Sublinha-se assim a tese de Schön (1996), de que refletir acerca
do que está a fazer enquanto se faz, influência, à sua maneira, o que se faz a
seguir — reflexão na ação. É fundamental que se vá documentando esta reflexão implícita no processo de criação à medida que este for evoluindo. Sem esta
documentação, a consciência da natureza conceptual do processo de criação
artística perde-se facilmente. Essa documentação deverá depois ser explorada
no final do projeto para que o aluno compreenda o modo como pensa e trabalha.
Assim sendo, o professor deverá no final de cada projeto, ou etapa, promover
debates reflexivos em que se usa uma estratégia de estruturação do pensamento semelhante à metacognição, pedindo ao aluno para explicar oralmente ou
por escrito o seu raciocínio ao longo do desenvolvimento do projeto. A estimulação da metacognição (refletir sobre o nosso próprio pensamento) permite-nos
controlar o nosso próprio processo de pensar, para que no futuro perante uma
situação nova o aluno seja capaz de mobilizar o próprio pensamento. No fundo
é a — reflexão sobre a reflexão em ação — que Schön (1996) também defende.
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Tanto as memórias descritivas como as apresentações finais dos trabalhos são
bons momentos para dinamizar reflexões individuais e de grupo.

Figuras 1 e 2. Desenhos de observação direta. Autoras: Neuza e Stefania.
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3. Projeto “Portela em Postal”

O projeto que aqui apresentamos teve como título “Portela em Postal” e utilizou como matéria-prima o contexto urbano de implantação da escola — a urbanização da Portela. Procurou-se ajudar os alunos a responder à questão: Que
Lugar é a Portela?
Neste projeto de trabalho pretendeu-se usar o contexto dos alunos para
dinamizar um processo de produção artística que efetuasse de alguma forma
pontes com o trabalho desenvolvido por outros artistas, inclusive com a História da Arte, tendo sempre como pano de fundo o desejo de desenvolver competências de VER nos alunos.
Foi decidido, como processo global de desenvolvimento do projeto, iniciar
a aproximação ao tema pela representação do espaço exterior da escola. O objetivo foi consolidar algumas noções de perspetiva num espaço mais controlado e só depois avançar, com mais segurança, para o espaço urbano da Portela.
Seguiram-se várias sessões de desenho no exterior onde os alunos representaram, por observação direta, o contexto urbano da Portela, explorando diversos
suportes e modos de registo (Figura 1 e 2).
Em sala de aula, e partindo dos desenhos realizados no exterior, os alunos
exploraram novas organizações formais e cromáticas, criando novas composições gráficas que evidenciaram invenção criativa e intencionalidade conceptual. Ao longo do desenvolvimento do projeto expus exemplos de desenhos de
paisagem urbana, hoje e do passado, enquadrando assim teoricamente o projeto na contemporaneidade e ao longo dos tempos, e confrontando os alunos
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com diferentes abordagens conceptuais e plásticas. Foram incentivados a elaboração de micro-relatos onde se pretendeu reconstruir os processos criativos
dos artistas, sugeridos por Acaso (2009) no seu currículo placenta e também
por Walker (2004). Esperava-se que os exemplos mostrados tivessem um papel
fundamental na motivação do aluno, na construção de uma cultura visual individual e no entendimento de que, por detrás de uma obra artística, existe todo
um processo conceptual que a suporta e valida. Assim o estudo da perspetiva
surge como um meio e não um fim.
Cada aluno escolheu depois, dentro das várias composições gráficas que realizou, a que melhor representava o seu modo de ver a Portela, apresentando a
sua escolha, sob a forma de um postal de correio. A escolha do formato “postal
de correio” (Figura 3,4 e 5) como produto final partiu de um duplo significado:
primeiro a dimensão do formato incentiva a síntese gráfica e segundo, o facto de
se realizarem postais de uma zona não tradicional da cidade, surge como uma
provocação à ideia instituída do postal turístico que apenas retrata uma zona da
cidade mais central, que muitas vezes não corresponde à vida real da cidade.
Apesar de ter uma base pragmático-reconstrutivista (Efland, 1995) este projeto não se encaixa num único desenho curricular formalmente definido enquanto
proposta educativa.
Como se toca em dada altura na História da Arte e como se definiu que uma
das metas finais é «produzir Arte», o currículo desenhado pela DBAE (Discipline-Based Art Education) está nitidamente presente neste projeto. No entanto
achamos que a proposta educativa designada por Acaso (2009) como Educação
Artística Pós-Moderna (EAP) é a que mais se aproxima dos pressupostos conceptuais do projeto, apesar de não incluir a prática artística. Mas este projeto toca
ainda, em vários pontos, na proposta educativa desenvolvida por Acaso (2009),
o currículo placenta. Em comum estas três propostas incorporam atividades de
análise e reflexão, reconhecem como meta da Educação Artística o «Aprender a
Ver» e valorizam e avaliam mais o processo do que o produto.
O que se pretendia como meta final não era uma representação objetiva da
realidade mas sim uma interpretação metafórica da mesma. O modo como os
alunos poderiam construir essa metáfora poderia ser através das principais variáveis pós-modernas: Desfragmentação, Ironia e Pastiche ou Collage (Acaso,
2009: 133) ou por outras variáveis utilizadas ao longo da História da Arte.
No fundo achamos que fomos mais uma vez ao encontro da EAP pelo eclético das nossas recomendações. De qualquer maneira estas variáveis nunca foram
apresentadas aos alunos de forma expositiva, elas foram surgindo de modo natural ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, na ação.
De igual modo o contexto do projeto é claramente pós-moderno. O próprio

Figuras 3, 4 e 5. Trabalhos finais dos alunos (postais).
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conceito de Lugar é um conceito pós-moderno que resulta da reflexão de Marc-Augé sobre os efeitos da pós-modernidade no mundo que nos rodeia. No fundo o conceito de Lugar, «enquanto espaço antropológico, identitário, relacional
e histórico» (Augé,1994: 89) é uma negação dos efeitos da «pós-modernidade».
Fomentou-se assim a desconstrução da realidade que rodeia os alunos para se
conseguir desenvolver reflexões e significados pessoais. O curioso é que a Portela foi construída com base nos conceitos modernistas de racionalidade, de estandardização e de homem modelo. Portanto pretendeu-se, ao «jeito» da EAP,
trabalhar com uma mescla de conceitos que configuram a realidade dos alunos.
Também o currículo placenta procura trabalhar com uma realidade externa ao
contexto educativo mas, nesse caso, achamos que Acaso (2005) foca-se mais
numa realidade ligada à comunicação visual e às imagens que nos rodeiam e não
ao espaço, como é o caso deste projeto. De qualquer maneira se olharmos mais
amplamente para a estrutura de conteúdos do currículo placenta (Acaso, 2009:
211) encontramos algumas semelhanças com a estrutura deste projeto na medida
em que estabelecemos:
– um conteúdo reflexivo: Que Lugar é a Portela?;
– um conteúdo vital: a Portela, conteúdo relacionado com a vida atual do aluno;
– um conteúdo auto-selecionado, uma vez que a natureza do conteúdo reflexivo permitia ao aluno, dentro do conteúdo vital, escolher a perspetiva
que mais lhe interessava desenvolver; e
– um conteúdo profissional, uma vez que se trata de um conteúdo vital que poderia ser também trabalhado profissionalmente de tal maneira que os produtos finais serão para além de produtos académicos, produtos profissionais
que irão ser publicados e utilizados pela Junta de Freguesia da Portela.
Seja qual for o nome que se dê ao modelo curricular no qual assentou este projeto a intenção era baseá-lo num processo construtivista do conhecimento e
portanto a nossa postura, durante o seu desenvolvimento, foi no sentido de
mediar os alunos para que estes estabelecessem um compromisso de trabalho,
entre eles próprios e os elementos gráficos produzidos, que permitisse uma
resposta, primeiro individual (postal) e depois em grupo (compilação de postais), ao problema antropológico e social que é a definição da Portela enquanto
Lugar. Procuramos orientar os alunos na procura de respostas para além das
imediatas, mediando-os na demanda de atribuir um sentido ao seu processo
criativo pois acreditamos que só assim o objeto artístico final será capaz de agir
ativamente sobre o contexto que o rodeia.
Realizaram-se ao longo do desenvolvimento do projeto várias sessões de

Figuras 6 e 7. Painéis de reconstrução do
processo de produção artística do aluno.
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reflexão sobre o trabalho em curso. Pelo menos uma vez por semana os alunos
faziam uma espécie de mini apresentações informais, onde falavam sobre as suas
opções de trabalho e o significado que cada decisão carregava. Procurou-se provocar reações e criar um ambiente diligente, positivo e motivante com uma energia que se propagava por contágio, dinamizando debates e comentários atentos
que impulsionaram confrontos e atitudes críticas, promovendo assim um ambiente de independência, de comunicação, de reflexão e avaliação, que procurou
fomentar a responsabilidade individual dos alunos. Durante todo o projeto sublinhamos assim a importância da reflexão conceptual.
A própria montagem da exposição final dos trabalhos foi um exercício excelente de reflexão sobre a reflexão em ação. A exposição tinha como objetivo expor
os processos criativos e não os produtos finais. Foram utilizados a maior parte dos
desenhos desenvolvidos ao longo do processo criativo, pelo menos os mais significativos, para montar um painel individual de 1x2m que refletisse o processo
conceptual do aluno (Figura 6 e 7). O momento da montagem do painel foi assim
um momento final de reflexão sobre o desenvolvimento do seu processo criativo.
O aluno antes de encontrar uma forma de comunicar o seu caminho teve de primeiro o reconstruir internamente.
As coleções de postais foram impressas com o patrocínio da Junta de Freguesia da Portela que as adotou como objeto de oferenda nos diversos eventos que
participa. Os alunos conseguiram vender quase 150 coleções de postais, resultado da forte ligação que os habitantes da Portela estabeleceram com o projeto.
Esta dinâmica comercial permitiu aos alunos também o contacto com entidades
financiadoras e clientes e por consequência uma aproximação ao contexto real de
trabalho. Com o dinheiro angariado realizou-se uma visita de dois dias a Évora,
onde exploramos outro contexto urbano de características opostas à Portela através do desenho.
Conclusão

O projeto apresentado surge como um exemplo que parte do contexto urbano de
implantação da escola mas que leva os alunos a descobrir outros lugares e tempos,
mas existem muitas outras possibilidades de exploração desta matéria-prima. No
essencial o que acreditamos é que os projetos que partem da própria realidade do
aluno conseguem com mais facilidade captar a sua atenção e potenciar um salto
maior para outras realidades.
Acredita-se assim que a disciplina de Desenho deverá propor modos de ver e
captar o mundo para além das suas aparências e estereótipos assumindo um papel preponderante na «educação para a cidadania», contribuindo positivamente
para a inclusão de todos tanto do ponto de vista escolar como social.
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Resumen: O presente trabalho relata expe-

riências no âmbito do ensino secundário que
visaram à ampliação das perspectivas de ensino da Arte, na busca pela interdisciplinaridade e integração com o saber sociológico. A
proposta de integração aqui relatada objetivou construir contextualizações e reflexões
capazes de ampliar a apreciação artística e
consolidar conceitos e reflexões sobre fenômenos sociológicos.
Palabras clave: ensino da arte / sociologia /
integração / realismos no séc XX / vida líquida.

Title: Expressions of liquid society: an experi-

ence of integration between art education and
sociological knowledge
Abstract: This paper describes experiences in the
secondary school aimed to expand the perspectives of teaching art in the search for interdisciplinary integration with sociological knowledge. The
proposed integration reported here aimed to build
contextualization and reflections able to expand
the artistic appreciation and consolidate concepts and reflections on sociological phenomena.
Keywords: art education / sociology / integration / realism in the twentieth century / life net.

1. Referencial Teórico

Nas atuais discussões sobre as práticas de ensino, a integração de currículo
ocupa espaço privilegiado. Isto devido ao entendimento que a significação dos
saberes, bem como o desenvolvimento de um aprendizado mais efetivo em seu
significado social, voltado ao letramento (Soares, 2003: p.44) a partir de ações
de integração de saberes.
Por meio de experiências e práticas de integração um fato ou um conhecimento, inicialmente específico, pode ser analisado de maneira complexa, de tal
forma que a análise e as reflexões realizadas possam convergir ao desenvolvimento de competência para criticidade e atuação criadora.
As práticas de integração, que podem consistir desde a concepção curricular, fomentam uma percepção ampliada dos conteúdos estudados.
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As experiências no ensino da arte podem ser múltiplas em termos de práticas e
significados: o fazer, o expressar-se, o apreciar, a fruição. A adequação de cada
prática dependerá, de certo, dos objetivos a serem alcançados nas diversas proposições educacionais estabelecidas pelas escolas e pelos sistemas de ensino.
No caso brasileiro, mais especificamente na realidade do ensino privado de
Brasília-Brasil, as práticas educacionais buscam atender prioritariamente as
exigências dos exames de ingresso na universidade, o que por vezes acaba limitando as alternativas de ensino e aprendizagem de determinados componentes
curriculares, entre eles a Arte.
Considerando essa realidade, o presente trabalho relata proposição de integração de saberes no ensino secundário entre os componentes curriculares de
Arte e Sociologia, objetivando uma análise complexa de fatos e estéticas, o que
pode vir a possibilitar maior protagonismo ao refletir sobre os fatos contemporâneos. A experiência que se destaca dentro dessa perspectiva refere-se a uma
proposição avaliativa resultante da apreensão das tendências artísticas realistas no século XX, concretizadas em produções fundamentadas no conceito de
liquidez, desenvolvido pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman. A experiência
foi realizada no ano de 2012 com grupos de estudantes do terceiro ano do ensino
secundário do Colégio Marista de Brasília.
Serão aqui apresentadas as fundamentações, metodologias, práticas e resultados da experiência de modo a afirmar a interdisciplinaridade como possibilidade de significação de saberes e consistência na aprendizagem em uma
área de conhecimento — a Arte — que em nosso país ainda se configura como
elitizada e supérflua.

191

Introdução

192
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

O currículo integrado consiste, essencialmente, em ensinar para obter significado e
compreensão. [...] Trata-se de ensinar e aprender determinados tipos de ideias com as
quais nenhuma disciplina é capaz de lidar sozinha. (Parsons, 2005: 295).

Na legislação brasileira sobre as diretrizes educacionais, as práticas interdisciplinares são compreendidas como um pilar fundamental do processo de
aprendizagem. A pedagogia de projetos se apresenta como uma alternativa
para a integração entre os diferentes campos de saber, em um processo que possibilita ao estudante compreender as interfaces que um mesmo fenômeno ou
objeto de estudo apresenta. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino
brasileiro versam tanto sobre a forma quanto sobre o fundamento das práticas
interdisciplinares, de forma a oferecer subsídios aos educadores:
A articulação inter-áreas é uma clara sinalização para o projeto pedagógico da escola. [...]a integração de metas formativas exige projetos interdisciplinares, nos quais diferentes disciplinas tratam mesmo tempo de temas afins, durante períodos determinados e concentrados. Mais importante do que isso é o estabelecimento de metas comuns
envolvendo cada uma das disciplinas de todas as áreas, a serviço do desenvolvimento
humano dos alunos e também dos professores (Arido, 2002: 17).

As práticas interdisiplinares podem ocorrer tanto em um envolvimento de diferentes áreas em projetos únicos, como também podem se realizar por um único
componente curricular, mediante abordagens que dialoguem com outros saberes. Em se tratando especificamente do estudo/ensino da Arte, Parsons (2005:
307) atribui ao componente — citando Feltovich e Spiro — a característica de disciplina “mal-estruturada”, no sentido de que esta não possui “um pequeno número de ideias básicas essenciais à disciplina para identificá-la em sua especificidade”, ao contrário “muitas de suas ideias importantes não são específicas da
área e ela não tem regras que sempre funcionem”. O que resulta na reflexão de
que sejam benvindas as possibilidades concretas de trabalho interdisciplinar.
Na ocasião do estudo sobre Realismos no século XX, a comparação com as
teorias de Zigmunt Bauman (2001) sobre a liquidez da vida moderna ofereceu
rica oportunidade de integração para o empreendimento de olhar múltiplo sobre
as proposições estéticas e as possíveis reverberações críticas aos tempos atuais.
A abordagem de Bauman aponta para o processo de contínuas transformações processadas nas últimas décadas, como resultados da aplicação de um
projeto de sociedade que vem sendo modelado desde o século XVII, mediante
rupturas políticas, econômicas e culturais que descontruíram as formas tradicionais da vida social. Segundo o autor, o projeto sólido de sociedade moderna
resultou em um cenário de práticas, tendências e modelos sociais inconsistentes

Hoje, os padrões e configurações não são mais “dados”, e menos ainda “auto-evidentes”; eles são muitos, chocando-se entre si e contradizendo-se em seus comandos conflitantes, de tal forma que todos e cada um foram desprovidos de boa parte de seus
poderes de coercitivamente compelir e restringir. E eles mudaram de natureza e foram
reclassificados de acordo: como itens no inventário das tarefas individuais. Em vez
de proceder a política-vida e emoldurar seu curso futuro, eles devem segui-la (derivar
dela), para serem formados e reformados por suas flexões e torções. Os poderes que
liquefazem passaram do “sistema” para a “sociedade”, da política para as “políticas da vida” — ou desceram do nível “macro” para o nível “micro” do convívio social
(Bauman, 2001: 15).

A constatação desse quadro serviu, na experiência pedagógica aqui em foco,
como base para uma nova significação da abordagem dos Realismos ocorridos
no século XX. Não se privilegiou apenas o enfoque nos contextos históricos e
sociais peculiares a estes, nem mesmo as intencionalidades de suas criações ou
a inventividade estética de cada um. Buscou-se ampliar as reflexões considerando, além dessas questões, a imbricação do pensamento gerador das estéticas estudadas à crítica sobre as realidades atuais.
Por estéticas realistas entendem-se aquelas que se referem à visão da experiência, representando de maneira não idealizada o cotidiano que se apresenta. Dessa forma, as correntes realistas apresentam as peculiaridades dos
contextos sociais em que se inserem, por vezes de modo crítico, por vezes descrevendo e concordando com determinados parâmetros e práticas. O termo
realismo adere à uma prática artística que recusa a idealização, enfatizando
temas ligados ao homem comum, seu trabalho, sua vida cotidiana (Chilvers,
2001: 438).
2. Metodologia

O princípio motivador da prática integradora aqui relatada se constituiu na necessidade em atender de forma efetiva o que se estabelece como competência
a ser desenvolvida, principalmente na escola secundária, a saber, “o desenvolvimento da capacidade crítica dos alunos em relação aos padrões universais de
conhecimento escolar até hoje constituídos” (Medio, 2004: 12).
Tomando esse intuito institucional como base, ressalta-se a necessidade
de pensar contemporaneamente as questões da arte, mesmo em sua instância
histórica, no sentido de criar significados que reflitam na tarefa de investigar a
obscuridade do mundo contemporâneo, na prática da autonomia e na construção de identidade dos estudantes.
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e em contínua transformação. Nesse sentido, constrói-se a metáfora da liquidez, em uma alusão a fluidez e instabilidade desse estado da matéria.
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Figura 1. Quino, Mafalda, s/d. Fonte:
http://pulaumalinhaparagrafo.wordpress.com/2012/06/26/toda-mafalda/

Na realização da prática predagógica integradora o estudo dos Realismos no
século XX — Socialista russo, Social americano, Muralistas mexicanos, 2ª fase
moderna brasileira, Cena americana — serviu como estrutura na criação de
possibilidades de olhar a realidade contemporânea. Incrementando a fundamentação crítica, o estudo do conceito de liquidez desenvolvido pelo sociólogo
Zygmunt Bauman compôs as percepções sobre os fatos e fenômenos cotidianos.
2.1. Introdução à proposição

Quando da relaização da proposta, inicialmente foram estudados os contextos
e princípios estéticos de cada uma das proposições artísticas realistas do século
XX já citadas. Assim, textos e imagens foram apresentados pela professora de
Artes Visuais, seguido de pesquisas em grupo realizadas pelos alunos a fim de
que se empreendessem comparações entre princípios estéticos e peculiaridades sociais, históricas e culturais de cada uma das conjunturas das quais surgiram as construções artísticas.
Essas comparações foram feitas à luz do conceito de Durkheim, citado por
Baumman, sobre realidade, ao dizer que esta
institui fora de nós certas formas de agir e certos julgamentos que não dependem de
cada vontade particular tomada isoladamente’; algo que ‘deve ser reconhecido pelo
poder de coerção externa’ e pela ‘resistência oferecida a todo ato individual que tenda
a transgredi-la (Durkheim, apud Bauman, 2005:82).

Simultaneamente, durante as aulas de Sociologia, houve uma série de estudos
e abordagens sobre o conceito de liquidez a partir de quatro esferas da vida social: relacionamentos, política, tecnologia e consumo. A fundamentação teórica desses conceitos foi realizada por meio de textos extraídos das obras originais de Bauman, bem como de outros tipos de referência como resenhas e
entrevistas de outros autores.
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Figura 2. Produção artística de estudantes —
Tecnologia e sociedade. (Ago/2012). Fonte: própria.
Figura 3. Produção artística de estudantes —
Tecnologia e gosto (Ago/2012). Fonte: própria.
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Em determinadas aulas também foram utilizadas referências artísticas,
tanto musicais quanto visuais, de forma a contextualizar os conceitos dentro de
uma perspectiva sensível e subjetiva. Posteriormente, por meio de produções
textuais e debates, os estudantes tiveram a oportunidade de externalizar suas
percepções acerca da abordagem do autor, resultando em materiais que foram
postados na plataforma virtual da escola.
Após os trabalhos de cada componente curricular envolvido, criou-se a possibilidade de entrecruzamento entre os contextos e críticas apresentados pelas
estéticas realistas e as análises da contemporaneidade efetuadas a partir do
conceito de liquidez.
2.2. Desenvolvimento

Decorrente destes entrecruzamentos foi proposta aos alunos a confecção de
história em quadrinhos em forma de tiras de três a quatro quadros que abordassem de forma crítica o cotidiano vivenciado atualmente, utilizando recursos
formais como simplificação e precisão das formas, letras de textos sem serifa,
textos sintéticos.
Os temas cotidianos deveriam ser pesquisados por cada grupo sobre a perspectiva da liquidez. Uma análise deveria ser constituída, empreendendo a criação poética/crítica. A fim de nortear os alunos na composição dos quadrinhos,
foram também pesquisados autores como Quino e Bill Watterson, criadores
dos personagens Mafalda e Calvin e Haroldo, respectivamente (Figura 1).
O trabalho de confecção das tiras foi efetuado extraclasse, de forma que os
grupos não recebessem orientação presencial nesta construção imagética. Para
que eventuais dúvidas fossem sanadas, além do roteiro de trabalho publicado
no site da instituição educacional, foi aberto um canal de diálogo em uma das
redes sociais de fácil acesso.
Nessa etapa, a intenção consistiu em integrar a perspectiva técnica ao saber
e imaginação sociológicos. Tratou-se de instrumentalizar os recuros artísticos
dentro de um arcabouço analítico de base sociológica, resultando no que Wrigth Mills apontou com artesanato intelectual:
Como um artista “bricoleur”, o artesão intelectual está atento para combinações
não-previstas de elementos, evitando normas de procedimento rígidas que levem a um
“fetichismo do método e da técnica” (Mills, 2009: 15).

Nessa etapa, a integração se consolidou em sua dimensão prática, da autoria e
da produção, em um processo de produção técnica embasada em uma perpscectiva de compreensão da realidade social.

197

2.3. Encerramento do trabalho

Os trabalhos foram apresentados pelos grupos em sala de aula, explicando aos
pares o teor da crítica e de como o assunto foi abordado considerando o conceito de liquidez, além da explanação sobre a adequação dos recursos formais à
intencionalidade de comunicação ao público.
Por fim, os trabalhos compuseram uma exposição no hall da escola, local
de grande circulação dos alunos de outras séries, que puderam, então, tomar
conhecimento da produção e, quiçá, serem envolvidos pelo empreendimento
da crítica sobre os fatos sociais (Figuras 2 a 5).
O trabalho possibilitou um intercâmbio de ideias e a ampliação das discussões ocorridas no âmbito da sala de aula. Os resultados e os benefícios pedagógicos da prática ficaram evidentes pelo próprio retorno dos estudantes que, em
geral, avaliaram-a positivamente.
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Figurs 4 e 5. Produção artística de estudantes —
Política e sociedade (Ago/2012). Fonte: própria.
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Conclusão

A associação do ensino da arte com outros saberes e campos do conhecimento
representa uma possibilidade real, capaz de ampliar os horizontes do próprio
cenário da aprendizagem. A poetização da Sociologia (Bauman, 2001) pode ser
resultado desse processo. A compreensão dos elementos da vida social exige ao
mesmo tempo um rigor metodológico capaz de traduzir objetivamente os fenômenos, bem como precisa indicar as nuances subjetivas das relações sociais.
A arte, enquanto potencializadora das subjetividades pode então servir como
recurso eficaz nesse processo.
Integrar saberes representa uma emergência na Educação. Em uma sociedade de transformações correntes, as habilidades constituídas na escola precisam capacitar os individuos à compreensão dos processos sociais em que são
atores, passivos ou ativos. O relato de uma experiência integradora, no caso
entre a Arte e a Sociologia, tem por objetivo comprovar que teoria, técnica, metodologia e subjetividade podem ser desenvolvidas em processos únicos, capazes de promover competências potencializadoras de um sujeito mais crítico e
reflexivo socialmente.
A expansão de empreendimentos similares, bem como a abertura para
análise/ discussão das experiências bem sucedidas, representa a expectativa
desse trabalho, uma vez que os atores envolvidos nesta experiência indicaram
a interdisciplinaridade como um aspecto demasiadamente positivo no processo de aprendizagem.
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Resumo: É chegado o momento dos exames

e os alunos devem estar preparados para esta
nova etapa. Os professores devem criar novos
exercícios, resolvê-los em sala de aula, avaliá-los, e fazer com que os alunos se autoavaliem...
são alguns métodos para identificar falhas e encontrar soluções. Porque ninguém quer ter más
notas... e todos os alunos querem ingressar no
Ensino Superior.
Palavras chave: preparação / criatividade /
desenho / execução / exames.

Title: Exam Exercises 12.5 - Graphical represen-

tation and exploration of the synthesis capability.
Abstract: Its exams time and students should be
and have to be prepared for this new stage. The
teachers should create new exercises, they should
solve them in the classroom, they should evaluated
and the students should evaluate them as well...
these are some of the methods to identify problems
and find solutions for them. No student wants to
fail and have bad grades… and all students want
to achieve a Higher Education.
Keywords: preparation / creativity / drawing
/ execution / exams.

Introdução

Após três anos completos no Ensino Secundário, segue uma nova etapa a todos
os alunos que têm de concluir o Ensino Secundário, onde muitos também pretendem prosseguir estudos a nível do Ensino Superior. Mas este novo objetivo
exige a cada aluno um esforço adicional, em prol de uma preparação para os
exames nacionais.
A avaliação sumativa externa, constituída pelos exames nacionais, tem como
objetivo a obtenção de resultados uniformes e fiáveis sobre a aprendizagem inerente a conteúdos programáticos, definidos pelo currículo e em concordância
com as metas curriculares determinadas pelo Ministério da Educação Português.
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Exercícios de Exame 12.5
Representação gráfica com
exploração da capacidade
de síntese
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O resultado da avaliação sumativa externa vale 50% da nota final de acesso ao Ensino Superior, e por isso a preparação do aluno, ao longo de todo Ensino Secundário, deve estar centrada na promoção do sucesso escolar, na resolução das dificuldades e na integração de programas de formação, educação
e autonomia.
1. Preparação

A disciplina de Desenho A tem como objetivos a transmissão de um pensamento
plástico visual, de uma sensibilidade estética e criativa, de uma capacidade de expressão comunicativa e visual e de um sentido crítico, social e intervencional.
O Colégio Amor de Deus, em coordenação com o Departamento de Artes,
tem como principais objetivos: oferecer, aos alunos, as competências necessárias
que lhes permitam ter o maior sucesso numa carreira profissional ligada às artes,
ou simplesmente desenvolver a sua sensibilidade artística e gosto pelas artes em
geral. Por isso a professora titular, da disciplina de Desenho A da turma do 12º
ano, procura, na aplicação do currículo, criar estratégias de desenvolvimento, integradas no respetivo projeto educativo, implementando uma maior e adequada
aprendizagem plástica e técnica baseada em metodologias que conduzam à experiência e à práticas individuais, e onde a avaliação, de forma prática e regular,
promova a qualidade, apoiando e sustentando o sucesso do aluno.
A avaliação é um momento que evoca tensão e nervosismo, tento por parte
dos professores e pais, mas principalmente, por parte dos alunos. Todos pretendem resultados positivos e favoráveis às suas expectativas.
Para responder a este contexto de preparação e execução positiva, e tendo
em conta toda a aprendizagem investida no aluno ao longo de três anos letivos
no Ensino Secundário, é necessário criar um momento de saber se os alunos se
encontram aptos à realização de exames. Assim sendo, o terceiro período do
ano letivo do 12º ano, na disciplina de Desenho A, com apoio do professor estagiário, no ano letivo 2012/13, foi destinado ao estímulo de exercícios de exame
conduzindo o aluno a uma observação, reflexão, aprofundamento, resolução
de dúvidas e, por fim, à ação.
Tendo conhecimento desta necessidade de preparação, foi meu objetivo,
auxiliar a professora criando novos exercícios de exame de forma a familiarizar
e direcionar cada aluno à linguagem e às exigências dos mesmos.
Após uma análise a todos os exames disponíveis no site do GAVE – Gabinete de Avaliação Educacional, órgão do Ministério da Educação responsável
pelo planeamento, coordenação, elaboração, validação, aplicação e controlo de
instrumentos de avaliação externa das aprendizagens em todo território português – desenvolveu-se quatro enunciados correspondente à segunda parte

2. Implementação dos Exercícios

A elaboração dos exercícios procurou abranger diferentes abordagens gráficas
apoiadas em parâmetros estabelecidos e definidos pelo próprio currículo da
disciplina de Desenho A. Em todos os exercícios os materiais e instrumentos
identificados estão de acordo com os utilizados no exame nacional.
O primeiro exercício implementado na turma teve como enunciado a intervenção num mural localizado dentro de um espaço arquitetónico definido
como um restaurante. O enunciado procurou indicar o contexto onde o espaço
do restaurante estava inserido, bem como uma imagem do local a intervir (Figura 1). No mesmo enunciado também é mencionado um referente textual da
autoria da escritora Florbela Espanca.
O segundo exercício referencia os processos de síntese como: transparência, ilusão, equilíbrio, desequilíbrio e direção, mas ainda construção e espaço,
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dos exames nacionais do GRUPO II, intitulada “Representação gráfica com
exploração da capacidade de síntese”.
Esta segunda parte corresponde ao momento, considerado, mais difícil do
exame, porque, para além de um domínio técnico na utilização do materiais
escolhidos pelo próprio aluno, também se exige uma capacidade de análise e
representação, aliado à observação e interpretação do referente gráfico e/ou
texto, domínio na estruturação e composição da linguagem plástica, capacidade de síntese e transformação gráfica e criativa, coerência formal e conceptual
dos referentes, sem desmerecer os processos de luz/sombra, enquadramento,
transferência, escala, desenho à vista, pontos de inflexão, eixos e ângulos, contorno e cor, configuração, proporção entre muitos outros que intensifica e compõe uma imagem e que responda as características colocadas pelos enunciados.
Ao longo de todo o terceiro período os alunos foram sendo preparados para
os exames nacionais, com auxílio a enunciados do GAVE e a outros exercícios
implementados pelo professor titular. Nas últimas quatro semanas de aula,
uma vez por semana, o professor estagiário implementou em uma aula de 90
minutos, um exercício elaborado pelo mesmo.
Cada exercício do GRUPO II, elaborado pelo professor estagiário, tem um
período de tempo que corresponde a 70+15 minutos (tempo do exercício + tempo de tolerância). A cada exercício foi, também elaborado cotações, de forma
a permitir avaliar, perceber e contribuir para uma aprendizagem, onde o aluno
entenda as suas dificuldades, assente num processo pedagógico, em conformidade com o aprender e o ensinar, mas também a uma autoreflexão, quando
neste mesmo processo avaliativo, cada aluno também procedeu à uma autoavaliação com apoio às mesmas cotações elaboradas.
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Figura 1. Fonte: Própria

sugeridas pela escultura de José Pedro Croft (Figura 2) e também apoiado, referencialmente, num excerto do texto da obra Memorial do Convento, de José
Saramago. Este enunciado pretende reproduzir na imaginação do aluno não
apenas a informação estudada sobre o texto na disciplina de Português, mas
principalmente, à memoria, a interpretação e interligação de ambos referentes.
O terceiro exercício evoca o espaço e o ambiente sugerido através dos referentes de um ilustração de Jorge Nesbitt (Figura 3) reproduzidas no livro de
Gertrude Stein “The World is Round” (O Mundo é Redondo) e um verso da obra
de Fernando Pessoa que remetem ao imaginário infantil, com o objetivo final à
execução de uma nova ilustração.
Por fim, o quarto e último enunciado teve como referência um exercício
de exame que decorreu no ano de 2009 na 1ª fase de exames, onde se exigia a
presença da figura humana em conjugação com todo espaço envolvente. Neste
exercício tendo como referente a instalação de Pedro Barateiro (Figura4), o objetivo foi tentar preparar os alunos à representação de figuras humanas tendo
em atenção a dinâmica do espaço, o ambiente e os elementos fundamentais da
sua caracterização, recorrendo, no mínimo, a dois processos de síntese: perspetiva/projeção e repetição.
3. Elaboração

A turma da disciplina de Desenho A, ao longo de todo Ensino Secundário, apre-
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Figura 2. José Pedro Croft, Untitled, ferro, vidro e espelho, 2007
Figura 3. Jorge Nesbitt, “The World is Round”, tinta da china
sobre papel (25 x 36,7 cm), 2005

204
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

sentou resultados satisfatórios, de acordo com os exercícios implementados
em sala de aula. Também apresentam resultados bastante satisfatórios a nível
de diário gráfico. Contudo demonstraram, na execução dos exercícios, dificuldades em representar, num curto espaço de tempo, a ideia e, consequentemente, a sua elaboração, revelando trabalhos e conceitos inacabados.
A elaboração dos exercícios em sala de aula, procurou projetar um ambiente
de exame quando: as mesas apresentam organizadas no espaço, os materiais
(folha de enunciado / folha de rascunho / folha de exame) estão em concordância com o que é utilizado, e a falta de ruído ou troca de palavras entre colegas
não são toleradas.
Mas como se tratava de exercícios de preparação, tanto o professor estagiário, como a professora titular, concordaram em fazer pequenas intervenções de
forma a auxiliar os alunos nas suas composições. Contudo estas mesmas intervenções procuraram ter um caráter pedagógico quando se explica aos alunos
como devem fazer a leitura do texto, quais o detalhes que devem ter em consideração aos referentes, a interpretação do enunciado, entre outras. Assim sendo, as intervenções procuraram ser construtivas quando identifica e clarifica
algumas observações, mas de forma a não intervir na ideia e conceito do aluno.
4. Conclusão

Nesta observação, as conclusões identificadas irão incidir sobre os três primeiros exercícios, visto terem sido executados dentro do prazo de envio deste
artigo. O último exercício, a execução do exame nacional e os resultados dos
exames nacionais serão apresentados em congresso.
Assim sendo, e comparando apenas os três primeiros exercícios, é de considerar uma evolução positiva. No entanto, todos os alunos apresentaram dificuldades na execução do primeiro exercício.
Os alunos com melhores resultados escolares apresentam uma crescente
evolução positiva evidenciando maior domínio técnico e alguma facilidade de
definição de resposta à proposta, mas também não podemos desmerecer aspetos positivos em quase todos os alunos conforme o quadro 1, que apresenta,
comparativamente, os resultados.
Contudo, e infelizmente, ainda se verifica que cinco alunos demonstram
muitas dificuldades em todo o processo de exame, interpretadas pela falta de
tempo, pois expressam dificuldades na formulação gráfica, identificando maiores problemas em contextualizar a ideia com um ou mais estímulos visuais, refletindo conceitos estruturais de linguagem, plástica e técnica, mal resolvidas.
Na verdade, esses mesmos alunos não apresentam maus resultados quando se
encontram a trabalhar com um maior período de tempo.
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Quadro 1

Exercício 1

Exercício 2

Exercício 3

</>

1

45

49

53

>

2

49

49

41

<

3

37

36

53

>

4

41

49

49

>

5

45

F

41

<

6

62

78

78

>

7

29

41

66

>

8

37

40

45

>

9

41

37

70

>

10

68

70

49

<

11

41

54

60

>

12

41

65

61

>

13

41

45

37

<

14

45

41

53

>
<

15

39

37

37

16

F

37

F

?

17

58

53

69

>

18

45

74

74

>

19

F

0

16

>

20

41

37

74

>

21

58

74

74

>

22

58

37

53

>

23

41

56

F

>

24

58

41

53

>

25

16

0

F

<

F = faltou

? = não é possível diagnosticar		

Positivo / Negativo
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Alunos
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O aluno identificado como 10, tem demonstrado boas resoluções gráficas e
plásticas, mas no último exercício não conseguiu responder da melhor forma a
todos os critérios avaliativos, apesar da sua proposta apresentar, em geral, um
bom conceito de interpretação.
Após esta intervenção, espera-se resultados positivos em exame, pois foi
intensificado, tanto pelo professor titular, como pelo professor estagiário, que
todos os alunos apresentam excelentes qualidades na execução de trabalhos,
e que a única lacuna será a de executar uma composição plástica coerente em
pouco tempo.
Assim, foi mencionado, que para evitar essa lacuna, todos deverão estudar:
desenho à vista e executarem exercícios de exame, cumprindo um determinado tempo limite para a sua execução.
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Arte-Educador face
à Violência Escolar
Brasil. Estudante licenciatura em Artes Visuais com conclusão em 2014; Bolsista Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Universidade Estadual de Montes
Claros; e duas escolas do ensino fundamental de Montes Claros – Minas Gerais.

Resumo: O presente trabalho relata experiência e propõe uma reflexão a cerca da postura do Arte-Educador e todo o corpo escolar no que se refere à violência. O objetivo
é auxiliar o Arte-Educador (que tem como
finalidade formar um estudante perceptivo,
emancipado e razoável) a ter uma contribuição forte na dissolução da violência, uma
vez que, a arte-educação desenvolve a percepção que é fundamental para o fim dessa.
Palavras chave: Arte-Educação / Comunidade

de Investigação em Arte / Método de ensino-aprendizagem.

Title: Art Teacher in the face of violence in school
Abstract: This paper describes experience

and proposes a reflection about the posture of
the Art Teacher and the entire school body in
relation to violence. The goal is to help the Art
Teacher (which aims to form a perceptive student, emancipated and reasonable) to have
a strong contribution in the dissolution of
the violence, since art education develops the
perception that is critical to the end of this .
Keywords: Art Education / Community of Inquiry in Art / Method of teaching and learning.

Introdução

Violência está presente na realidade do mundo todo. Na maioria das vezes, resulta de uma educação carente de pensar crítico, e de uma percepção limitada.
Isso significa que a educação possui falhas no processo de formar cidadãos razoáveis e sensíveis. No que se diz respeito à escola, a arte-educação observada
mostrou-se incapaz de contribuir para a formação de pessoas criticas e perceptivas, uma vez que os professores não sabem lidar com o pensamento crítico
proposto por Ana Mae Barbosa.
Assim, buscando auxiliar arte-educadores, e demais profissionais da escola,
a resolver o problema da violência, tentamos unir o método de Comunidade de
Investigação de Matthew Lipman com a Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa, para auxiliar no que se diz respeito ao desenvolvimento do pensamento
crítico. A partir do aprender a “pensar-bem”, a razoabilidade e a percepção serão melhor e maior desenvolvidas tanto nos estudantes quanto nos professores.
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1. Violência

Violência é algo que preocupa não só o Brasil, mas autoridades educacionais
do mundo todo. Refletida na escola, mostra-se através do comportamento de
professores, estudantes e funcionários de uma maneira clara e perceptível.
Falamos de um ambiente que há um jogo psicológico e social cujo o objetivo
éo

monopólio da violência simbólica legítima (cf. Weber), quer dizer, do poder de impor
– e mesmo de inculcar – instrumentos de conhecimento e de expressão (taxinomias)
arbitrários – embora ignorados como tais – da realidade social (Bourdieu, 1989: 12).

Ser rude, ofender e ser ofendido se tornou algo tão natural não só no ambiente escolar, mas no cotidiano das pessoas no geral. A escola que ideologicamente deveria intervir nesse sistema, acaba se transformando num agente
reprodutor. Não interrompendo o ciclo, parte porque o próprio corpo docente
não conhece novas maneiras de comportamento e ensino, e parte porque tem
medo da resposta do corpo discente ser violenta.
Quando referimos à escola reprodutora, queremos dizer uma escola cuja instrução intenciona conservar a herança cultural, que no caso do Brasil, constitui-se na maioria, um povo alienado e acomodado. É importante aqui, abrir uma explicação de que essa escola reprodutora nem sempre é consciente de si, ou seja,
a intenção social da escola pode ser uma, mas a metodologia utilizada, por fim,
reproduz tudo de cultural na sociedade, até mesmo o que se intenciona eliminar.
Para que seus objetivos de reprodução sejam atingidos, a escola tradicional cria seus
próprios mecanismo repressivos, como seleção de alunos, notas, previsão de comportamento desejável, eliminação. Desta forma, reproduz a maneira de a sociedade escolher seus dirigentes, através da obediência e de uma violência simbólica traduzida no
modo de tratar os alunos, corrigir trabalhos, livros didáticos, transposição de modelos. (Niskier, 2001: 264)

No entanto, devemos considerar que isso acaba sendo um mecanismo, até
certo ponto, de inércia. O professor, que para o estudante é o representante direto da escola, trás na memória uma referencia comportamental de professores, que assim como ele, eram reprodutores. A responsabilidade vem da falta
de consciência crítica e percepção, algo que é muito carente na maior parte da
população, caracterizando o país como sendo território de uma população alienada e acomodada.
O pensar, ou melhor, o pensar-bem é algo carente nas escolas e na população, e essa falta de percepção e crítica gera a carência de pessoas razoáveis e a
produção de pessoas violentas.

3. A violência no Ensino Fundamental

Já no ensino fundamental, na escola pertencente ao estágio formal exigido pela
universidade, não demorou muito tempo para que a violência chegasse a questões extremas, como por exemplo, uma mãe entrar armada na escola para brigar com um aluno em nome do filho dela.
Ao presenciar essas situações de pânico, vemos a que ponto chegou à educação brasileira, afinal, como se educa o filho de uma pessoa assim?
Observamos também que entre os adolescentes, o desejo de obter domínio
é tido através de um comportamento considerado “descolado”, ou seja, moderno, mas que na realidade se trata do ofender e não se deixar ser ofendido. Uma
necessidade psicológica de dominar a consciência do outro e sair se mostrando
psicologicamente ileso diante as ofensas trocadas.
4. O posicionamento prático da aulas de arte

A Proposta Triangular criada por Ana Mae Barbosa é parcialmente seguida por
todos os professores da qual entramos em contato. Observa-se apenas uma carência de conteúdo reflexivo a fim de educar os estudantes para o pensamento
e a crítica. De acordo com essa metodologia:
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Durante um período de observação organizado pelo sub-projeto “Educar com
Arte” do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID),
numa escola de ensino infantil da rede municipal de Montes Claros num bairro
periférico, observamos claramente as marcas da violência. É importante dizer
que a violência aqui dita, não se refere apenas à violência física, mas também
a simbólica.
No ensino infantil, observamos que havia professores que levavam sua impaciência ao extremo a ponto de gritar e arrastar as crianças para dentro de sua
sala de aula com muita agressividade. A escola parecia ser uma extensão da violência externa que a criança já tinha que conviver, e os professores não sabiam
como evitar isso, já que também eram frutos desse sistema de reprodução.
Tudo naquela escola havia virado um jogo psicológico de um sistema já
cômodo: se uma criança reclamava ser vitima da violência de sua colega, era
perceptível que ela já esperava que o professor gritasse com essa colega. Ela
esperava uma punição violenta. E o professor, exausto, numa turma de mais
de vinte crianças, o fazia. Ou então dizia a frase reproduzida que todos conhecemos “Não bata na sua colega.” As famosas regras que devem ser obedecidas
sem questionamentos.
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2. A violência no Ensino Infantil

210
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Os conteúdos se organizam a partir de eixos norteadores de aprendizagem (...): produção em arte – desenvolvimento do percurso de criação pessoal; fruição – apreciação
significativa da arte e reflexão sobre a arte enquanto produto pessoal e pertencente à
multiplicidade das culturas humanas, de todas as épocas (Ferraz; Fusari, 2009: 58).

Apesar da própria abordagem triangular propor esse posicionamento crítico e
reflexivo do professor, na prática isso não ocorre. Quando raramente ocorre, é para
refletir coisas referentes ao extrínseco. Nas aulas, não há um incentivo de reflexão
do próprio estudante, ou seja, uma reflexão intrínseca. É essa carência que transforma a educação em reprodutivista, e não transformadora e emancipadora.
Na prática dessas aulas, a abordagem triangular se tornou uma proposta
mais conteudista que reflexiva. O aluno não é convidado a pensar, expor sua
opinião, a dialogar e refletir ali na sala. Ele se transforma num receptor de conteúdo e perguntas quase retóricas. Porem, devemos entender que essa carência
de saber como lidar com o pensamento e o pensar são uma falha muito antiga
na construção de nossa cultura. O ensinar a “pensar bem” é algo que pode ser
estranho até ao próprio professor.
Querendo combater essa situação, tornou-se necessário o estudo mais aprofundado das teorias de metodologia que visam a reflexão, como a criada por
Matthew Lipman, comunidade de investigação, que veio atender para complementar a PropostaTriangular agindo como um método menos conteudista, e
mais reflexivo.
Ao nos referir em “menos conteudista”, pensamos que “conteudismo” seja
uma inserção de regras e conceitos já criados e pensados por outros, que são
impostos sem questionamentos. Já quando se propõe utilizar um método mais
reflexivo, vemo-los como um conteúdo justificado, ou seja, com uma justificativa brotada de uma reflexão, que por fim, tem relação com uma experiência
do estudante. E isso não vale apenas como um meio para educar o aluno como
pessoa, mas na própria disciplina de arte-educação.
5. Comunidade de Investigação em Arte no Ensino Infantil

Depois do período de observação no ensino infantil com o sub-projeto do PIBID
Artes Visuais “Educar com Arte”, participamos de intervenções na sala de aula.
Em uma dessas intervenções utilizamos o método de comunidade de investigação em arte, cujo a proposta foi unir arte e filosofia e mostrar para as crianças
que todos possuíam uma expressão única, o seu próprio desenho, e que isso não
significava que o do outro, ou o de si, era feio, e sim que possuía o seu jeito de
desenhar. As crianças mostraram-se capaz de opinar, posicionar, defender o
que pensa e refletir sobre o mundo, de maneira pacifica.
Porem, outra característica da comunidade de investigação, não é apenas a

A comunidade de investigação tem uma estrutura baseada nos dois aspetos de comunidade – o que evoca um espírito de cooperação, cuidado, confiança, segurança e senso
de objetivo comum – e investigação – o que evoca uma forma prática de autocorreção,
levada pela necessidade de transformar o que é intrigante, problemático, confuso,
ambíguo ou fragmentado em algum tipo unificador, que satisfaz os envolvidos e que
culmina, embora experimentalmente, em julgamento (Splitter; Sharp, 1999: 31).

Os que creem nessa metodologia de ensino acreditam que conhecimento,
valores e o pensar-bem não se é transmitido do professor para o aluno, mas sim,
construído através de uma investigação feita em comunidade.
Apoiamos aqueles que veem conhecimento, valores e bom pensamento como ingredientes essenciais para o processo educacional, mas sustentamos que tais ingredientes não
são o tipo de coisa que se possa simplesmente transmitir: eles precisam ser construídos,
não apenas por cada pessoa de acordo com seu próprio gosto, mas como o resultado de
uma investigação sistemática e colaborativa (Splitter; Sharp, p. 11, 1999: 11).

O objetivo da investigação consistiria justamente no entendimento comum,
tolerância de compreender as opiniões e na iniciativa de praticar o pensar. Os
estudantes se beneficiariam juntos de aprender a pensar sobre o mundo, sobre
a disciplina, sobre suas experiências, e sobre eles mesmos. “Essas relações, em
troca, tornam possível a cada membro da comunidade entrar na criativa e colaboradora tarefa de se transformar em uma pessoa.” (Splitter; Sharp, 1999: 33).
6. A arte e a percepção

De acordo com Ana Mae Barbosa:
A Arte na Educação como expressão pessoal e como cultura é um importante instrumento para a identificação cultural e o desenvolvimento individual. Por meio da Arte é possível desenvolver a percepção e a imaginação, apreender 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.
(Barbosa, 2007:18)

Ao considerarmos que uma das finalidades da arte-educação é a percepção,
vemos que é durante o processo de desenvolvimento da percepção aprendemos
e socializamos.
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metodologia reflexiva, mas sim uma reflexão feita em comunidade. Esta diferença é o que tornou o método uma boa escolha, pois a partir do momento que
a reflexão é feita em comunidade a socialização é mais natural no individuo.
Assim:
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Para podermos aprender alguma coisa, devemos ser primeiro capazes de perceber: a palavra escrita e falada e o mundo dos objetos são experimentados através da percepção.
Produzem padrões de estimulação que, por intermédio dos órgãos sensoriais, atingem o
sistema nervoso central onde se convertem em produtos mentais da percepção. As conseqüências dêsses produtos nos tecidos nervosos são o que entendemos por aprendizagem.
(Sandström, 1975:88)

E é através da experiência que somos convidados a perceber e desenvolver
nossa percepção.
Existe algo de básico e certo na afirmação de que aprendemos por experiência. A experiência é o que adquirimos pela percepção, aquilo que contìnuamente nos utilizamos
quando deparamos com novos estímulos. Se não pudéssemos utilizar a experiência
passada dessa maneira, o mundo à nossa volta pareceria completamente desintegrado e desorganizado. (Sandström, 1975:88)

A arte como disciplina que busca desenvolver a percepção, participa do processo de reflexão intimamente, porem não aproveita-se dessa posição para estimular o pensamento e a razoabilidade.
A razoabilidade é, antes de mais nada, uma atitude social: a pessoa razoável respeita
os outros e está preparada para considerar seus pontos de vista e sentimentos, a ponto
de altera sua própria opinião a respeito de assuntos de sua significância e de permitir
conscientemente que sua própria perspectiva seja alterada por terceiros. Essa pessoa
está, em outras palavras, disposta a raciocinar sobre esses assuntos. (Splitter Sharp,
1999:17)

7. O diálogo e razoabilidade
O diálogo é o meio mais funcional no processo educativo e como meio de resolver uma situação de conflitos de interesse, ou seja, auxilia na construção de
uma pessoa razoável para momentos de violência.
A pressuposição mais comum é de que a reflexão leva diálogo, quando na realidade é o
diálogo que gera a reflexão. Quando as pessoas se envolvem num diálogo, são levadas
a refletir, a se concentrar, a levar em conta as alternativas, a ouvir cuidadosamente,
a prestar muita atenção às definições e aos significados, a reconhecer alternativa nas
quais não havia pensado anteriormente e, em geral, realizar um grande número de atividades mentais nas quais não teria se envolvido se a conversação não tivesse ocorrido.
(Lipman; Sharp; Oscanyan, 1994:44)

Durante o processo educativo da aula de arte, é interessante que o professor
tenha um planejamento que estimule o diálogo da comunidade dentro de sua

Somente a ação inteligente e empática do professor pode tornar a Arte ingrediente
essencial para favorecer o crescimento individual e o comportamento de cidadão
como fruidor de cultura e conhecedor da construção de sua própria nação. (Barbosa,
2007:14)

Durante um período de regência em sala de aula, deparamos com um determinado acontecimento: duas alunas do primeiro período haviam chamado
para resolver uma situação entre elas. Uma bateu na outra por causa de um giz
de cera, e esta agredida, como inércia, retornou a agressão. Uma apontava o
dedo para a outra dizendo para “mandar ela parar”, o que nos fez pensar que
elas teriam ficado nessa briga por mais tempo. Então entramos numa relação
de comunidade de investigação com elas e iniciamos o diálogo “Sabe porque
não se pode bater nas pessoas?”, elas balançaram a cabeça em negativo “Você
seria amiga de uma pessoa que te bate o tempo todo?”, novamente elas balançaram a cabeça em negativo, “Então é por isso que as duas devem parar de brigar e tentar resolver as coisas de outro jeito. Conversando, ou nos chamando
para ajudar vocês a resolverem ao invés de bater uma na outra.” Ficamos muito
satisfeitos ao ver que elas prestaram atenção em silêncio. No final, sugerimos
que elas compartilhassem o giz de cera, e assim fizeram.
Foi perceptível que a reflexão causou efeito momentâneo, e isso fez pensar que se essa fosse uma atitude conjunta dos professores causaria um efeito
maior e a longo prazo, até porque a razoabilidade brota da construção de um
aprendizado comprometido com o pensar e refletir.
É importante citar que:
O objetivo de um programa de habilidades de pensamento não é transformar as crianças em filósofos, em tomadoras de decisões, mas ajudá-las a pensar mais, ajudá-las a
serem indivíduos mais reflexivos, ajudá-las a terem mais consideração e serem mais
razoáveis. As crianças que foram ajudadas a serem mais criteriosas não só têm um
senso melhor de quando devem agir mas também de quando não devem fazê-lo. Não
só são mais discretas e ponderadas ao lidarem com os problemas que enfrentam, como
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sala de aula. Estimule o aluno a se posicionar, opinar, concordar ou discordar.
O professor como mediador deve provocar o pensamento do aluno através de
sua disciplina. Ele deve mostrar o conteúdo e incentivar os alunos a falarem.
O procedimento da investigação envolve “diálogo e formulação de perguntas exploratórias, até o preparo para se corrigir o pensamento alheio e tratar
com cuidado as idéias de uma outra pessoa” (Splitter; Sharp, 1999:13)
É importante dizer que a comunidade de investigação exige do professor
uma reflexão de si mesmo como educador, pois como relata Ana Mae Barbosa,
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também mostram-se capazes de decidir quando é apropriado adiar ou evitar tais problemas em vez de enfrentá-los diretamente. (Lipman; Sharp; Oscanyan, 1994:35)
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Conclusão

Os arte-educadores observados mostraram carência no que se diz ao pensamento reflexivo e crítico diante aos estudantes. No entanto, não deveria ser,
pois é esse pensamento que tornará os estudantes, cidadãos razoáveis, ou seja,
pessoas que refletirão mais diante a situações de violência.
Portanto, é necessário que os professores assumam o compromisso não só
de uma formação profissional constante, mas também que desenvolvam o próprio pensamento crítico, estimulando os estudantes a desenvolverem também.
Através da Comunidade de Investigação mostra-se possível uma metodologia que auxilia o professor a direcionar sua aula para o diálogo reflexivo, utilizando como matéria-prima a própria disciplina e as experiências dos estudantes. É
nesse processo da percepção, disponibilizado pela arte, e de reflexão, disponibilizado pela comunidade de investigação, que a construção de um cidadão mais
razoável e sensível torna-se possível, tal como a transformação da sociedade.
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Resumo: Atividades ligadas ao retrato e au-

torretrato levam os alunos a encontrar meios
próprios de estruturação e reestruturação.
Parece-nos relevante o estudo e aprofundamento desses mecanismos de interação para
o enriquecimento do trabalho letivo, mais
eficiente nas estratégias que promovem a
auto estima, a aceitação e o respeito pelo outro, o que contribuirá para travar o insucesso
e abandono escolar.
Palavras chave: Retrato / autorretrato / psicologia / consciência / autoconhecimento.

Title: Portrait and Self Portrait in the Class-

room — Building Consciousness of the Self and
the Other
Abstract: Activities associated to portrait and
self-portrait seems to lead students to find their
own personal means for structuring and restructuring themselves. To study and to understand
these interaction mechanisms are relevant to the
enrichment of the school work and to promote
self-esteem, acceptance and respect for others,
which will help prevent academic failure and
early school dropping.
Keywords: Portrait / self-portrait / psychology
/ consciousness / self-knowledge.

Introdução

Apercebemo-nos de relações entre os padrões comportamentais que se tinham
vindo a assistir nos alunos quando se realizava unidades didáticas com base
no retrato e no autorretrato, no âmbito das disciplinas de formação artísticas,
tanto do 3º ciclo do Ensino Básico como das do Ensino Secundário, com níveis
etários entre os 12 e 16 anos e os 16 e 18 anos respetivamente.
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Retrato e Autorretrato
em Sala de Aula —
Construção da Consciência
de Si e do Outro
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Propusemo-nos estudar e profundar estes mecanismos de interação que
nos pareceram relevantes para o enriquecimento de um trabalho letivo mais
eficiente nas estratégias que promovem a auto estima, a aceitação e o respeito
pelo outro, contribuindo para uma formação mais integrada e completa.
As atividades ligadas ao retrato e autorretrato nas disciplinas de formação
artística base permitem que os alunos tenham mais facilidade para encontrar
meios próprios de estruturação e reestruturação pessoal.
Por intermédio de tecnologias e processos muito simples e acessíveis, os
alunos iniciam percursos mentais em que aprendem a interagir reflexivamente.
Tendo a sua imagem como mediadora da comunicação os processos projetivos,
estes são percecionados naturalmente.
Sendo uma investigação muito mais abrangente e dinâmica, o que se apresenta deverá ser entendido como um exercício demonstrativo que se desenvolve metodologicamente na análise de situações relatadas sobre uma experiência letiva em que se abordou o retrato e o autorretrato numa turma do ensino
secundário. Embora realizada já em 2003-2004, optou-se por este relato por
apresentar continuidades estabelecidas pela própria comunidade, que não tinham sido equacionadas na planificação inicial, mas que são reveladoras das
interações descritas.
Segue-se uma breve análise conclusiva da nossa abordagem do retrato e autorretrato em sala de aula.
1. O retrato e a aceitação de si e do outro. Relato de uma experiência:
o autorretrato no ensino artístico base

Relata-se o desenvolvimento de uma unidade didática sobre o autorretrato e
retrato durante o ano letivo de 2003-200 4 com uma turma do 11º ano do Curso
Tecnológico de Artes na disciplina de Oficinas de Expressão Plástica.
A metodologia que usamos é de relatar o desenvolvimento dos trabalhos em
paralelo com os diversos níveis de competências que os alunos foram adquirindo. Podemos considerar cerca de níveis de profundidade das aquisições verificadas, um que envolve a planificação e o projeto, um segundo que corresponde
ao que normalmente se denomina como competências curriculares adquiridas
e um terceiro, mais ao nível da alteridade onde se promove processos psicológicos ligados à consciência de si e do outro como mesmo.
Todas as atividades pedagógicas relatadas foram ministradas na Escola Secundária de Gil Vicente em Lisboa.

2.1 Figuras-Retrato: uma aula de 180 min.

Verificando-se a necessidade de figuras à escala 1:1 para o desenvolvimento de
trabalhos anteriormente iniciados, o professor propôs que as mesmas se realizassem na sala de aula através de um processo técnico pouco elaborado, eficaz e económico. Trata-se de uma técnica de molde direto através de fita adesiva e papel.
Como primeiro nível da abordagem o professor iniciou os alunos na técnica tirando os moldes diretos das duas mãos de um deles, chamando a atenção
para os “pequenos segredos” que envolvem a situação, como as questões que
se prendem com a colocação do papel e da fita adesiva, as prisões formais e os
respetivos cortes, a segurança nesses cortes de maneira a evitar ferimentos ou
corte da roupa, as bainhas de colagem, etc.
De acordo com o objetivo da utilização dessas figuras, os alunos desenvolveram esboços das posições, gestos e expressões das figuras. Este trabalho teve o
colega, o outro, como modelo. Nesses esboços os alunos referenciaram os cortes
que deveriam fazer nos moldes de acordo com as prisões que as formas revelavam.
Olhando estruturada e analiticamente o corpo do outro, este primeiro contacto com já é um nível de abordagem secundário. Para muitos alunos foi a
primeira vez que assumiram um tal olhar, e se ao princípio se percebeu algum
nervosismo e incómodo, numa abordagem mais profunda — que consideramos
atingir já um terceiro nível de profundidade percetiva — rapidamente esse olhar
se concentrou apenas na tomada de consciência da imagem e atitude do outro
concentrando-se em si mesmo.
O processo de representação do outro é um processo que promove com facilidade a tomada de consciência do que é a concentração, por apenas poder
ocorrer se nos permitirmos “cortar” a corrente comunicativa superficial com
o outro, com o observado, trazendo-o para um plano da análise e diálogo interior, como ‘coisa observada’ que trazida para dentro se torna ‘coisa metal’, parte
integrante do nosso ser para aí ser ‘dissecada’ — compreendida e assimilada.
2.2 Figuras-Retrato: três aulas de 180 min.

Os alunos estudaram ainda as estruturas que deveriam colocar dentro dos moldes de maneira a que estes adquirissem e se equilibrassem nas posturas desejadas e de como deveriam proceder no enchimento dos mesmos, engendrando
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Unidade de trabalho para realizar em 5 aulas de 270 min.
11º ano do Ensino Secundário. Ano letivo de 2003-2004
Disciplina de Oficinas de Expressão Plástica (Curso Tecnológico de Arte)
Nível etário entre os 16 e os 19 anos.
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2. Figuras-Retrato
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Figura 1. Mostra de trajes com materiais reciclados, 2003.

vários processos que incluíram garrafas e garrafões de plástico para as estruturas dos membros e tórax, respetivamente, canudos de cartão, papéis, sacos de
plásticos, panos, etc..
Completada a pesquisa e os estudos em esboço passou-se à realização dos
moldes. Os alunos organizaram-se em grupos de três, dos quais dois realizavam
o molde sobre o corpo do terceiro, rotativamente. Para facilitar a moldagem
aconselhou-se que vestissem roupas mais justas nas aulas em que o molde do
seu corpo fosse realizado.
Para fazer o molde do corpo do outro, os alunos têm de o tocar, de o envolver, primeiro em papel, depois em fita adesiva, têm de puxar ou cortar o molde
para o retirar, colocando os dedos entre a roupa ou a pele e o molde, de modo a
terem a perceção de que estão apenas a cortar o molde. A este contacto tão próximo definimo-lo com um segundo nível de profundidade relacional. E como
todos têm de passar pela experiência do tocar o outro e de ser tocado pelo outro,
é destruído à partida qualquer sentimento de poder ou de vitimização o que desencadeia um nível de consciência ainda mais profundo do outro e de si (chegando por momentos à consciência do outro como o mesmo).
3. Uma passagem de modelos
3.1 Uma passagem de modelos: quatro aulas de 180 min.

Finalizou-se esta unidade didática com a utilização dos moldes dos corpos
para passar modelos de vestuário que anteriormente tinham sido concebidos,
projetados e realizados a partir de materiais reciclados. Vestiram-se as figuras-retrato que se expuseram no átrio polivalente da escola, acompanhados das
memórias descritivas (Figura 1) de cada traje. Estamos perante uma aplicação
das figuras-retrato ao nível primário.
Atinge-se um segundo nível de aproximação à psicologia da consciência
quando os alunos se apercebem que se tornaram modelos sem se terem exposto diretamente, salvaguardados pelas figuras-retrato, sentindo o mesmo garbo

3.2 Uma passagem de modelos: duas aulas de 180 min.

Depois das figuras erguidas e utilizadas parecia inevitável o destino de serem
arrumadas no sótão da escola ou levadas para casa. Mas de imediato houve propostas da comunidade escolar para dar continuidade à sua utilização.
Foi pedido pela direção a realização de um presépio, optando-se pela concretização do mesmo através de uma teatralização da cena, tendo como personagens as figuras-retrato dos alunos. Analisando-se o sentido histórico e ontológico
do Presépio, a encenação foi concebida refletindo a realidade dos retratados.
Vestiram-se as figuras-retratos com roupas dos respetivos alunos, realizou-se na mesma técnica um menino, partindo do molde de um boneco, e encenou-se o nosso ‘Presépio possível’ (Figura 2), acompanhado do seguinte texto:
O NOSSO PRESÉPIO POSSÍVEL
Um presépio é uma recriação cíclica (anual) da cena do nascimento de Jesus que atravessa
a história do mundo cristão desde há cerca de 1000 anos.
Através das várias épocas os povos que comemoram este acontecimento reinventam-no
conforme a sua cultura, os seus meios e os seus engenhos.
Na Idade Média, durante a festa do Natal, como em muitas outras, era o povo que encenava
o presépio como sendo uma “cena viva”, com pessoas, animais e meninos de verdade.
No Sul de Portugal o presépio é simbolizado por um menino-rei-do-mundo rodeado de
laranjas, romãs e cearinhas (sementes de trigo germinadas colocadas num prato com
água). Mais a Norte o presépio é composto por muitas mais figurinhas pequenas, tradicionalmente feitas de barro pintado, com pastores e muitos rebanhos, com a vaca
e o burro a aquecerem o menino deitado nas palhinhas e sempre sobre muito musgo.
No Alentejo o menino é deitado numa almofada ou num berço rodeados de aves e, quando
os presépios são mais complexos como os de Estremoz, é acompanhado por bandas de
músicos, todos fardados como nas procissões. Estas figuras costumam ser também de
barro pintado a frio.
Em Portugal, em meados do século XVIII, existiu um escultor chamado Machado de Castro que construiu muitos presépios de terracota (barro cozido sem vidrado) que tentam imitar de forma muito realista e pormenorizada a cena bíblica de há cerca de
2000 anos. Podemos observar um desses presépios aqui muito perto, na capelinha da
Senhora do Monte.
Como vês há muitas maneiras de encenar um presépio.
Este nosso presépio foi realizado com figuras-retrato elaboradas, segundo uma técnica
muito simples, pelos alunos do 11º AV na disciplina de Oficina de Expressão Plástica
durante o presente ano letivo.
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do ‘ser modelo’, de ser ‘reconhecido’, mas sem os riscos diretos da exibição.
O ver-se de fora fomenta a autocrítica que por um lado é indireta porque
moderada pela obra, mas também é acentuada pela possibilidade de reflexão e
debate, assim como é facilitada a possibilidade de se poderem reformular posturas, gestos, atitudes o que pode ser indicativo de uma abordagem ainda mais
profunda da consciência de si.
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A figura do semeador, aquela que dá uma árvore como oferenda ao menino nascido, foi elaborada pelo Paulo do 12º ano de OEP do ano letivo 2002-2003 sendo, portanto, o seu retrato.
Tentámos fazer transparecer um Natal possível, um Natal de qualquer um. Uma comemoração do nascimento de um ser. O dia mais feliz para um pai — o dia do nascimento
do seu filho, dádiva à vida por sua mãe.
Tentámos simbolizar as forças espirituais pelo anjo que apresenta a cena, a única figura
mais clara e que não assenta no chão, e a Natureza, simbolizada pelo semeador, pelo
ser castanho Terra que carrega e oferece uma árvore cujas folhas são corações vermelhos, símbolo do regozijo de todos nós.
Numa jarra está um ramo de oliveira que é também um símbolo de Paz, esperança e de fé.
Não esquecemos, sobre a mesa, a presença da água, que se supõe encher a bilha, e a ténue
chama da vela.

Como já se subentende no texto escrito pelos alunos, para além da continuação
da exposição pública dos seus corpos, esta nova proposta reflete uma mística cultural estruturante. Agora os corpos já não eram meros suportes e mostruários de
design acessório, mas representam o que mais elevado a comunidade mitifica, e
o nível de aproximação do outro, de si e do coletivo aprofunda-se através da obra.
Sendo este Presépio efetivamente composto pelas figuras-retrato dos alunos, estes mantêm uma proximidade muito peculiar à obra como se fossem
os próprios que ali estivessem em permanência, elevando-lhes a autoestima e
promovendo a admiração da comunidade escolar e familiar (muitos trouxeram
a família e amigos para verem a sua obra e os seus retratos). A deslocação da
transcendência simbólica do presépio para a vida quotidiana, proporcionando
um sentido mais abrangente, humanizante e ecuménico, é já sugestiva duma
transfiguração para um corpo cultural momentaneamente assumido e conquistado coletivamente (através da consciência individual de si e da sua assunção
como coletivo estruturante).
4. Comemorações 25 de Abril
4.1 Comemorações 25 de Abril: duas aulas de 270 min.

Foi através de um outro pedido da direção, agora para a participação nas comemorações do 30º aniversário do 25 de Abril, que nos lembrámos das figuras-retrato para se desenvolver uma intervenção na escola.
Depois de se debater alguns aspetos históricos do 25 de Abril com a colaboração de outras disciplinas, os alunos vestiram as figuras-retrato com equipamento das forças armadas angariado junto das famílias e amigos; outras foram
vestidas comummente, como ‘povo’. Outros professores, com outras turmas,
pintaram faixas com palavras de ordem daquilo que na época se reivindicava e
construíram uma réplica de um “chaimite”.
Na zona exterior de entrada da escola encenou-se o 25 de Abril em que a
participação das figuras-retrato foi a alma da revolução dos cravos (Figura 3).
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O facto de as personagens serem de tamanho real e sobretudo serem retratos assumidos, reconhecidos pela comunidade escolar como A, B ou C, transformou uma simples atividade comemorativa num incidente sociológico de
grande envergadura. A população escolar mais jovem inquiria os alunos autores das figuras, tiraram-se fotografias, fizeram-se reportagens. Mas o mais inesperado do ponto de vista da psicologia da consciência foi o facto que muitos
dos alunos retratados passaram a ter uma atitude diferente face ao que a nossa
sociedade conquistou com o 25 de Abril, tornando-se mesmo mais ativos política e socialmente, abertos ao debate de questões sociopolíticas, passando a
desenvolver competências cívicas dinâmicas.
Conclusão, análise de resultados

Das experiências relatadas e da análise daquilo que pelo retrato se pode revelar,
entendemos muito produtivo o trabalho com base no autorretrato e no retrato
em unidades didáticas nas disciplinas do ensino artístico básico e secundário.
Os alunos aderem com maior empenho e seriedade a um trabalho onde
se colocam como protagonistas, encarando-o inicialmente, face a si próprios,
como jogo lúdico e acto de afeto — uma brincadeira amorosa consigo próprios.
Depois vão percebendo mais e mais sobre eles e aquilo que era apenas um jogo
de afetos transforma-se em consciência de si e do outro.
E o mais curioso nestas práticas pedagógicas é que essa tomada de consciência de si não está dependente do nível etário mas apenas da componente
afetiva e cognitiva experienciada durante as atividades — relembramos que
trabalhámos com alunos entre os 11 e os 18 anos, embora o caso relatado tenha
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Figura 2. O Nosso Presépio Possível, 2003.
Figura 3. Comemorações do 25 de Abril de 2003 na escola.

222
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

sido de uma turma do ensino secundário. Também não é relevante a facilidade,
dificuldade ou complexidade da realização, embora quanto mais simplificadas
e diretas forem as tecnologias maior é a eficácia dos objetivos nos aspetos relacionados com a psicologia da consciência, uma vez que tecnologias complicadas, morosas ou perfeccionistas, podem pesar demasiado no prazer de fazer
e desviar a atenção sobre a interioridade, sendo mais desestabilizadoras para
alunos com dificuldades operativas ou menor motivação.
Este tipo de trabalho promove a maturidade e a responsabilidade parecendo-nos que no final do ano letivo os alunos com quem desenvolvemos o retrato
cresceram interiormente mais rapidamente do que aqueles cujas unidades trabalhadas foram mais exteriores a si (principalmente ao nível das competências
emocionais e afetivas — sociais e cívicas).
O empenho para a autoconstrução parece desenvolver-se de uma forma
mais clara e menos confusa. É frequente, no final do ano, estes alunos mais novos não terem receio de sonhar com um futuro, com uma profissão não etiquetada (alunos que no inicio do ano queriam ter profissões como futebolistas ou
educadores de infância ou que respondiam não saber, no final querem estudar
biologia, fazerem uma viagem solitária à volta do mundo ou serem enfermeiros
da AMI e cerca de 15 a 20% afirmam desejarem ter um futuro relacionado com
atividades criativas ligadas às artes plásticas, o que se tem vindo a confirmar).
Ao poderem levar para casa o produto da sua experiência, é como serem
acompanhados para além das aulas de um referente para a memória do experienciado e, quando essa memória é a autorrepresentação, transforma-se num
marco referencial. Também a família poderá enfatizar essa experiência, mesmo sem dela ter informação dos objetivos psicopedagógicos, mas apenas pela
aceitação e partilha da obra realizada.
Com as obras de grandes dimensões, como aquelas a que o nosso relato se
refere, faltou esta componente, embora largamente equilibrada pela aceitação
e espetacularidade da exposição pública à comunidade escolar, mas parca na
duração do tempo de convivência com os seus autores, o que talvez não as potencie plenamente como referente mnemónico.
É por isso que na maioria deste tipo de práticas se deve terminar com a realização de um pequeno trabalho (uma tela ou um pequeno busto em terracota)
que possa ser levado para casa no final do ano letivo, principalmente com alunos de níveis etários mais baixos, entre os 10-14 anos.
Ao longo dos anos, nestas situações, contámos dois casos de alunos que não
quiseram levar o trabalho para casa, dizendo um que ‘iriam fazer pouco dele’ e
o outro porque ‘não o reconheceriam’. Ambos pertenciam a famílias destruturadas e, embora tenham tido êxito na disciplina de Educação Visual, reprovaram a

Contactar a autora: doraivarita@gmail.com

223
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

muitas das outras, tendo de repetir esse ano de escolaridade. Todos os restantes
sempre levaram entusiasticamente os seus retratos e todos os estudos para casa,
dizendo a maior parte que iria colocar na parede do seu quarto, outros que ofereceriam à mãe e alguns que guardariam para um dia mais tarde se lembrarem
daquilo que fizeram. Estes alunos situam-se na faixa etária dos 12 aos 14 anos.
Noutro contexto temporal, também da mesma faixa etária, foi permitido a
uma aluna levar para casa um grande painel por si realizado, embora esses painéis tivessem sido realizados com o objetivo de animarem permanentemente
as duas escadarias interiores da Escola. A aluna em questão era na altura muito
tímida e inibida e esse foi o único trabalho, de entre todas as disciplinas, em
que teve gosto, muito empenho e êxito. Ao levar para casa o painel de 200 × 200
cm com o seu retrato a voar pelo espaço entre a Terra e o Sol, a sua autoestima
elevou-se de tal maneira que nos anos seguintes a sua postura se revolucionou
passando a falar, a expor-se mais e a ter êxito em quase todas as disciplinas.
Propositadamente não referimos no nosso relato a avaliação dos trabalhos realizados pelos alunos porque a entendemos acessória num processo de
crescimento individual. Realizou-se sempre uma autoavaliação contínua que
consistia numa definição aula a aula de referentes a que cada aluno se tinha de
sujeitar. Esses referentes eram os objetivos das várias etapas planificadas para
cada aula que o aluno tinha de seguir para não se perder e poder cumprir o que
lhe era pedido. Através do acompanhamento individual, o professor consegue
sempre repor os objetivos quando haja afastamento. Assim todos os alunos que
realizaram o trabalho que lhes era pedido tiveram avaliação positiva.
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Resumo: De forma a motivar e aproximar os

alunos à Educação Visual, foi desenvolvido com
uma turma do 8º ano a unidade didáctica relativa à Banda Desenhada. O exercício consistiu
na criação de uma auto-representação a realizar em formato prancha de BD. Procurou-se
estimular os alunos na criação de ideias originais e na abertura à compreensão do desenho,
como tecnologia gráfica polivalente, de forma a
vencer os resultados gráficos tendencialmente
estereotipados, fruto de outros exercícios fortemente padronizados.
Palavras chave: banda desenhada / auto-representação / motivação / estágio / dinamismo.

Title: The Comics as a stimulus to creativity of

students in the 8th: dynamic drawing and selfrepresentation.
Abstract: In order to motivate and bring the
students to the Visual Education, was developed
with a group of 8th year the unit of Comics. The
exercise consisted in creating a self-representation
in a format comics board. Sought to encourage
students to create original ideas and openness to
understand the drawing as graphics technology
multipurpose, so beat the graphical results stereotyped result of other exercises strongly standardized.
Keywords: comics / self-representation / motivation / internship / dynamism.

Introdução

O trabalho que aqui se apresenta foi desenvolvido enquanto professor estagiário de Educação Visual na turma do 8º A, da Escola EB 23 de Paula Vicente.
Desde o início do ano lectivo 2012/13 o professor estagiário tem vindo a colaborar com o professor cooperante Carlos Eirão, assistindo às aulas e apoiando

1. Apresentação de exercício e metodologia utilizada

O exercício foi planificado para abranger 4 blocos de 90 min. e consistiu em
conceber e executar uma auto-representação em formato prancha de BD: uma
história pessoal, um sonho, um desejo, uma preocupação, etc. O importante era
levar o aluno a: a) reconhecer a banda desenhada como um código de comunicação; b) reflectir sobre ele próprio e o seu contexto real de vida; c) sentir-se
autónomo/ independente na execução da tarefa; d) sentir-se capaz e motivado
em materializar uma ideia realmente sua; e) ver o professor como alguém que
procura conhecê-lo, dando-lhe a oportunidade de se exprimir livremente;
1.1 Primeira aula (14 de Maio de 2013)

A primeira aula, planificada para 90 min, foi dada apenas no segundo bloco
de 45 min., após os alunos terminarem e serem avaliadas no último exercício
dado pelo Prof. Carlos Eirão. Depois de uma breve apresentação do professor
estagiário, onde os alunos foram elucidados sobre o motivo da sua presença
e do exercício que agora se lhes apresentava, iniciou-se a apresentação dos
conteúdos a trabalhar. Foi mostrado aos alunos uma breve apresentação em
PowerPoint onde foram destacados os princípios e a gramática da BD: “o que é
a banda desenhada?; o conjunto de regras necessárias à composição e leitura
das pranchas (sistema normativo de representação gráfica: estrutura, balões,
planos, ângulos, etc. (figura 1)); uma breve reflexão histórica desde os primeiros registos de arte rupestre, passando pela arte egípcia, o cartoon, o graffiti
(figura 2), etc.; uma confrontação entre vários estilos de BD e os seus autores.
Este último ponto adquiriu aqui uma grande importância, pois tinha como
objectivo elucidar os alunos para o vasto campo do Desenho e as suas várias versatilidades (estilos, materiais, cor, …) - exemplos como a collagee a mixed media,
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os alunos no desenrolar dos exercícios. Durante o tempo de estágio constatou-se
que a turma mostrava alguns problemas de conduta, motivação e concentração
na sala de aula. A maioria da turma não terminava os exercícios em tempo útil, e
os que terminavam, faziam-no com pouca qualidade e brio. Regra geral, a turma
tinha um fraco rendimento escolar e os resultados era tendencialmente pobres.
Desta forma, quando foi pedido o desenvolvimento de uma experiência de
ensino a apresentar neste congresso, o estagiário viu a banda desenhada como
uma unidade didáctica que poderia potenciar a aproximação da turma à Educação Visual. A escolha desta unidade pretendia igualmente alterar nos alunos
as suas ideias tendencialmente limitadoras em relação à generalidade do desenho, fruto dos exercícios fortemente padronizados que deportavam as suas
capacidades criativas para segundo plano.
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Figura 1. Diapositivo da apresentação PowerPoint sobre os balões.
(fonte: própria)
Figura 2. Diapositivo da apresentação PowerPoint sobre o graffiti.
(fonte: própria)

Figura 3. Guião da banda desenhada
Figura 4. Frame da animação Defective Detective
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Figura 5. Livros de banda desenhada e
ilustração. (fonte: própria)

podem ser bastante elucidativos para alunos que têm o lápis de cor como primeiro e último recurso, ou por outro lado, a ideia do desenho como uma linguagem
tendencialmente realista. Depois da apresentação foi lançado o exercício aos
alunos e distribuído um guião de apoio à estrutura da BD, o qual seria preenchido conforme a necessidade de cada aluno. A aula terminou com a visualização e
posterior debate de duas animações: Man, de Steve Cutts, e Defective Detective,
de Avner Geller and Stevie Lewis.
1.2 Segunda aula (21 de Junho de 2013)

Na segunda aula foi apresentado um PowerPoint com a sistematização dos conteúdos abordados anteriormente e distribuído uma outra sistematização em
formato papel, de forma a ajudá-los durante o processo de trabalho. O professor
estagiário levou para a aula alguns livros de banda desenhada e ilustração (Figura 5) para que os alunos tivessem conhecimento das várias possibilidades da
banda desenhada. A aula foi preenchida com o acompanhamento individual,
na discussão da história e da estrutura que se ia criando com a ajuda do guião.
Alguns alunos tiveram dificuldade em criar a história, argumentando não terem
ideias. Noutros alunos constatou-se que o guião não surgia o efeito esperando
(como facilitador da aprendizagem), acabando por estagnar o processo criativo.
Ainda nesta aula foi sugerido a criação dum esboço em formato A4 de forma a
“desbloquear” os alunos e acelerar o processo (Figura 6,7,8). O acompanhamento
foi constante nos alunos que apresentavam dificuldades na gestão da estrutura e
da história da banda desenhada: usou-se situações do quotidiano, de filmes, de
desenhados animados, de forma a exemplificar formas de resolver as questões
da narrativa e interacção entre os personagens, e os personagens com o espaço.
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1.3 Terceira aula (28 de Abril de 2013)

A terceira aula (e última até agora) foi dedicada à passagem do esboço para a
prancha de banda desenha em formato A3, na qual os alunos teriam de seguir
apenas duas instruções prévias: desenhar uma esquadria/moldura com um 1cm
de largura, e deixar uma vinheta inicial para o título da BD e o nome do autor.
Para os alunos que ainda estavam atrasados na finalização do esboço foram
dadas algumas exemplificações de ajuda no quadro branco (Figura 9).
1.4 Quarta aula (ainda por leccionar a 4 de Junho de 2013)

Devido ao prazo imposto para a submissão do presente documento, a terceira e
última fase do exercício não se encontra concluída. Ela dirá respeito à conclusão da prancha de banda desenhada. Para tal será disponibilizado aos alunos
uma variedade de materiais (colas, tesouras, jornais, revistas, canetas de feltro,
etc) de forma a estimular resultados de composição que fujam ao tradicionalmente desenvolvido na turma.
2. Breve conclusão

Mediante o que foi realizado até ao momento conclui-se que os alunos responderam
ao exercício de forma positiva. No geral todos os alunos desenvolveram uma ideia
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Figura 6. Esboço do aluno J.P. (fonte: própria)
Figura 7. Esboço da V.N. (fonte: própria)
Figura 8. Esboço da G.B. (fonte: própria)
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Figura 9. Exemplificações de ajuda no quadro (fonte: própria)
Figura 10. Prancha de base do aluno E. (fonte: própria)

original, ainda que com algumas reservas. O professor estagiário sentiu algumas dificuldades na fase inicial, no tempo que dizia respeito à criação da narrativa e na forma como se poderia materializar alguns dos seus momentos. A
planificação estruturada e o constante acompanhamento fez com que os alunos
se aplicassem (o que não pode evitar alguns momentos de alguma desordem na
sala de aula) e colmatasse alguma desmotivação por parte dos alunos. Até ao
momento conclui-se que os alunos não têm muita confiança nas suas capacidades criativas, esperando, regra geral, que o professor ajude de forma “directa”
no processo que se queria totalmente ser do aluno.
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Resumo: Sentido e Forma na Cor é uma proposta de exercício feita à turma de Artes Visuais
do 10º ano, com o intuito de desenvolver experiências que abordem os conceitos sentido e
forma em estreita ligação com o conceito cor.
A proposta dividiu-se em 2 partes, num trabalho
bidimensional e noutro tridimensional, nestes
os alunos atribuíram sentido e forma à cor, sabendo que o sentido é derivado da cultura e das
percepções sensoriais, entendendo e justificando a atribuição quer do sentido quer da forma.
Palavras chave: sentido / forma / cor / abs-

tração / realidade.

Title: Meaning and Form into Color (experiences

about meaning and form depending on color, developed in the high school).
Abstract: Meaning and Form into Color is a
work proposal made to student of a Visual Arts
high school class, in order to develop experiences
between the concepts meaning, shape and color,
being color the main concept.
The proposal was composed by 2 parts: a bi-dimensional and a three-dimensional work, where
the students had attributed meaning and form
to color, knowing that meaning is a cultural and
sensory consequence and justifying the attribution of form.
Keywords: meaning / form / color / abstraction / reality.
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Sentido e Forma na Cor
(experiências sobre sentido
e forma em estreita ligação
com a cor, desenvolvidas
no secundário)
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Proposta

A proposta “Sentido e Forma na Cor” foi apresentada aos alunos de 10º ano do
curso de Artes Visuais, de modo a proporcionar-lhes experiências que abordem
os conceitos sentido e forma em especial ligação com o conceito de cor.
A proposta partiu das seguintes pretensões iniciais: que os alunos produzam
trabalhos em que, por um lado, atribuam sentido à cor, demonstrando que “às
cores associamos coisas” devido à cultura e aos sentidos e, pelo outro, atribuam
forma à cor, tentando entender ou justificar essa atribuição.
Como motivação para a realização da proposta foram apresentados factos
inter-relacionais dos três conceitos na dependência do último.
Motivação

A proposta teve o seu início numa fase anterior, “fase teórica e técnica”, onde
foram transmitidos, aos alunos, conteúdos sobre a teoria da cor: relação entre
a luz e a cor; divisão da luz solar; evolução das teorias da cor; teoria de Isaac
Newton (1642-1727); espectro visível; distinção entre cores fisiológicas, químicas e prismáticas; cor pigmento; cores primárias, secundárias, terciárias;
cores complementares; contrastes e harmonias de cor; cores quentes e frias;
cores neutras. Para apresentar e fazer compreender estes conteúdos recorreu-se a exemplos do meio envolvente, ou seja, da natureza, da sociedade e da
história da arte, exemplos como: cores das plantas e do revestimento dos animais; utilização de códigos de cores; a diferente aplicação da cor nos diversos
movimento artísticos.
Nesta fase os alunos realizaram exercícios clássicos de aplicação técnica da
cor. Concretizaram círculos cromáticos, realizando mistura de cor através de
diversos materiais (lápis de cor, pastel de óleo e guache) para a obtenção de outras cores e gradações de cor, e ainda uma composição geométrica com a aplicação de três cores consecutivas no circulo cromático (Figura 1).
Na fase seguinte, apresentou-se a proposta do exercício “Sentido e Forma
na Cor”, tentando sensibilizar os alunos através de dados mais complexos, de
forma a desenvolver o pensamento abstracto.
Nesta fase a visualização do documentário Ligth darkeness and colours (Magic Hour Film, 1998) à cerca da teoria da cor de Johann Wolfgang von Gothe
(1749-1832), foi importante para reforçar factos fisiológicos, inter-relacionados,
que permitem entender a cor como uma percepção sensorial: a luz solar como
meio que permite ver o aquilo que nos rodeia; a complexidade do mundo sendo percepcionado de formas diversas por diversos animais; a particularidade
do aparelho visual humano; a percepção individual e única e a construção da
realidade; e a influência da cor nos 5 sentidos do ser humano. O documentário
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Figura 1. Lúcia Melo, Composição 1, 2013, lápis
de cor sobre papel, 20x20cm. Fonte própria.
Figura 2. Sandra Henriques, ?!, 2013, fotografia
apresentada na aula. Fonte própria.
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demonstra a cor como factor indispensável para identificar, diferenciar e reconhecer o que nos rodeia. Os alunos entenderam que qualquer coisa sem cor
tornar-se-ia mais difícil de identificar (Figura 2).
Reflectiu-se junto dos alunos sobre a influência das diferentes culturas e
sociedades, em que cada indivíduo se enquadra, na atribuição de sentido à cor.
Lembraram-se alguns dos códigos de cores utilizados na sociedade ocidental,
como a sinalética do trânsito, as placas informativas na cidade, o código para a
reciclagem ou código para daltónicos de Miguel Neiva (ColorAdd, 2010). Questionaram-se os alunos sobre a simbologia atribuída as cores devido a propaganda de marketing pelos clubes de futebol, por empresas diversas (seguradoras,
telecomunicações, cadeias de fast food). E estabeleceu-se uma comparação
com dos valores atribuídos às cores na cultura ocidental e oriental (simbologia
do preto, do branco, ou do vermelho).
Referiram-se algumas das diferentes utilizações da cor ao longo da história, a evolução técnica e teórica até à actualidade. Destacaram-se momentos,
desde as pinturas rupestres da pré-história, como por exemplo o movimento
Fauvismo, e vários autores: da pintura, J.M.W. Turner, Paul Cézanne, Vincent
van Gogh, Wassily Kandinsky, Mark Rothko, Yves Klein, Júlio Pomar; da escultura, Claes Oldenburg, Anish Kapoor; do vídeo experimental, Oskar Fischinger, Norman McLaren, Len Lye; e de animações e exemplos mais actuais, como
videoclips de publicitação de bandas ou cartazes publicitários (por exemplo o
vídeo oficial do grupo musical Blockhead, The Music Scene).
Além da reflexão da atribuição de sentido à cor propôs-se aos alunos a reflexão da atribuição da forma à cor. Aos alunos apresentou-se o problema/questão: Uma vez que a cor não possui efectivamente uma forma, de que modo a cor
fisiológica, química ou prismática pode adquirir forma?
A peça Yellow 1999 (Figura 3) de Anish Kapoor (1954), um quadro de cor
amarela onde se reconhece um círculo com profundidade que desvanece com a
aproximação, é representante do dilema forma/cor.
Execução

Apresentou-se aos alunos um panorama em que a cor representa por si só um
tema vastíssimo, e que rápido se torna num conceito muito complexo se a analisarmos através de diferentes prismas, isto é, com base em diferentes culturas,
ou tendo em conta as divergências que todos temos no nosso aparelho visual, e
casos particulares como o daltonismo, ou ainda as diferenças na interacção ou
correspondência entre os sentidos, e o caso de indivíduos sinestésicos.
Foram referidas investigações sobre associações entre os sentidos de Charles Spense (1955) ou o efeito bouba/kiki (1929) de Wolfgang Köhler (1887-1967);
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Figura 3. Anish Kapoor, Yellow, 1999, fibra de vidro
e pigmento, 6×6×3 m. Fonte: website do artista.
Figura 4. Oskar Fischinger, An optical poem,
1938, 7min. Fonte: vídeo disponível no youtube.
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realizou-se um questionário online (Quiz: Correspondences) demonstrando que,
apesar da maioria dos seres humanos não ser sinestésico, existem algumas associações que são realizadas por todos nós, como por exemplo a associação de
sons agudos com formas angulosas, ou o facto de consideramos que o limão é
rápido e não lento e que o cheiro do café é mais pesado do que o de uma violeta.
No exercício proposto foi dada grande liberdade de execução, ou seja, os
alunos puderam recorrer a diferentes conteúdos da teoria da cor, assim como a
meios, técnicas e matérias, os que achassem convenientes ao seu projecto.
No entanto, e apenas como orientação ou forma de desbloqueio, foi referiu-se que os alunos poderiam recorrer a temas, descrever sentimentos, contar
histórias, transmitir uma mensagem, desenvolver uma composição abstracta
ou figurativa, ou até um poema visual à semelhança de An optical poem 1938 de
Oskar Fischinger (Figura 4), onde se associa forma, cor e som.
Pediu-se aos alunos para reflectirem no que acontece quando se altera um
dos três conceitos do conjunto: sentido - forma - cor.
Colocaram-se questões como: Que sentimentos e que formas se atribuem à
cor, quando se vive em Portugal ou na China? Quando se é daltónico ou sinestésico? Uma vez que se é sempre único, e por isso diferente, a cor pode auxiliar na
comunicação/ aproximação entre pessoas?
O exercício é composto por duas partes: 1ª trabalho bidimensional (Figuras
5, 6 e 7); 2ª tridimensional (Figura 8), sendo que a segunda parte pode funcionar
como adaptação ou complemento da primeira.
A passagem de um trabalho bidimensional para tridimensional surge como
estratégia que torna o exercício mais complexo, estabelece ligações entre diferentes formas de arte (essencialmente desenho, pintura, escultura, instalação),
e permite explorar mais concretamente o conceito forma.
As diferentes fases que os alunos têm de atravessar para realizar este exercício envolvem-nos, fazendo com que o assumam como um “projecto especial
e pessoal”.
A proposta apresentou-se como um desafio complexo aos alunos, estes revelaram dificuldades na interpretação e compreensão de alguns dados ou conteúdos fornecidos e no raciocínio abstracto assim como na sintetização e execução de uma ideia. Consequentemente os alunos recorreram a ideias banais
presentes do quotidiano de todos, ou seja, imagens que são do conhecimento
da público em geral, símbolos e imagens de publicidade.
Tal acontecimento que poderia representar a catástrofe da proposta de exercício, veio torná-la ainda mais importante. Estes alunos de 10º ano, que têm
demonstrado boas capacidades na execução de exercícios dirigidos, encontram
nesta proposta, em que se supõe um trabalho mais autónomo e livre, grandes
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Figura 5. José Moreira, Árvore da vida, 2013,
guache sobre papel, 27x39cm, 2013.
Fonte própria.
Figura 6. Érika Menezes, Igualdade passageira,
lápis de cor e caneta de feltro sobre papel,
20x29cm, 2013. Fonte própria.
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Figura 7. Valter, Esperança, guache
sobre papel, 27x27cm, 2013. Fonte própria.
Figura 8. André Lopes, s/título, materiais
diversos sobre tela, 70x30, 2013. Fonte própria.
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dificuldades que têm de superar. A superação destas dificuldades exige esforço,
investigação, raciocínio e entrega.
O trabalho dos professores na orientação desta proposta revela-se difícil e
exaustivo, em constante adaptação (por exemplo foi acrescentada a realização
de uma memoria descritiva dos trabalhos). Juntos, professores e alunos, superam
dificuldades e partilham, produzem conhecimento e no final, ao analisar as primeiras propostas e os trabalhos finais, apercebem-se da evolução a nível técnico
e conceptual. Deste modo, com desafios como este, os alunos começam a entender a importância de um trabalho artístico e das dificuldades de conseguir obter
uma ideia simples e eficaz e de a concretizar, ficando satisfeitos com a mesma.
As dificuldades e o esforço serão sempre “males necessários” para atingir
algo como o objectivo principal desta proposta de trabalho, isto é, desenvolver
nos alunos as capacidades de reavaliar e por em causa “modelos” e compreender que o modo como se conceptualiza a realidade, nos próprios, os outros e
tudo o que nos rodeia, é condicionado e por isso muito variado ou, por outras
palavras, transmitir aos alunos que “Nós somos parte do mundo das cores e
através delas ganhamos conhecimento sobre o mundo e sobre nós próprios”
(Ligth darkeness and colours, min. 49).
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Resumen: Este artículo recoge la experien-

cia llevada a cabo por el artista Eloi Puig en el
contexto de la enseñanza secundaria entorno a la figura del poeta Joan Salvat-Papasseit.
Palabras clave: Joan Salvat-Papasseit / lenguaje
experimental / enseñanza secundaria / experiencias lectoras.

Title: Anjopa Seitpa-Vatsal: remaking an educa-

tive experience.
Abstract: This article gathers the experience of
the artist Eloi Puig at a high school scenario, and
around the theme of the poet Joan Salvat-Papasseit.
Keywords: Joan Salvat-Papasseit / experimental
language / high chool teaching / reading experiences

Introducción

Anjopa Seitpa-Vatsal. Reconstrucción de una experiencia educativa es un proyecto
artístico de Eloi Puig, que responde a la iniciativa de comisariado de Maia Creus
y Pilar Bonet, enmarcada dentro de la exposición Salvat-Papasseit, Poetavanguardistacatalà (NB: mostrada al público desde el 23 de diciembre de 2010 hasta el 27 de
marzo de 2011, en el Centro Arts Santa Mònica de Barcelona, fruto de la coproducción entre la Institución de las Letras Catalanas y Arts Santa Mònica).
Joan Salvat-Papasseit (1894-1924) se inicia en el periodismo como articulista y escribiendo en castellano, firmando bajo el seudónimo “Gorkiano”. Su
temática inicial destila un tono claramente obrero, de ideología libertaria. No
será hasta 1919 cuando publicará su primer libro Poemes en ondes hertzianes
(Poemas en ondas herzianas), donde ya queda bien manifiesta la influencia que

1. Reconstrucción de una experiencia educativa

El papel de nuestra etapa educativa está condicionado en gran manera por la
programación pedagógica de nuestras escuelas. La obra y la particular figura
del poeta catalán Joan Salvat-Papasseit son un ejemplo de repercusión didáctica de uno de los autores más presentes, en los diferentes niveles y ciclos de
la enseñanza, siendo a día de hoy esta incursión una de las vías más fructíferas
que evidencia la divulgación de su obra. En diferentes intensidades y desde su
incorporación en los años setenta a la esfera educativa, Papasseit forma parte
de los planes de estudio. Podemos parafrasear anunciando que planea sobre todas las etapas, desde infantil y primaria hasta secundaria, como emblema del
poeta trascendente que ha sido y es para la cultura catalana y europea.
Desde este contexto, el camino de nuestra investigación para elaborar el
proyecto Anjopa Seitpa-Vatsal se centra en una actividad docente en escuelas
de primaria y secundaria. El proyecto se desarrolla en una escuela concertada,
la Escuela Pía Balmes de Barcelona. Una vez contactamos con los responsables
del centro, nos proponen crear unas actividades dirigidas a alumnos de 4º curso
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sobre él ejercen el movimiento futurista y las vanguardias europeas en general.
Este influjo se mantendrá en su segundo libro de poemas L’irradiador del port i
les gavines (El irradiador del puerto y las gaviotas).
La combinación de los alicientes suscitados por las vanguardias y las imágenes extraídas de la cotidianeidad en el barrio pesquero de La Barceloneta en la
misma Barcelona, constituyen uno de los elementos más característicos de su
obra. Salvat-Papasseit vivió una temporada con su mujer y sus dos hijas en la calle
Dr. Giné i Partagàs, nº 11. Las postales que enviaba desde los diversos sanatorios
en que estuvo hospitalizado con la esperanza de recuperarse de su enfermedad,
dieron orígen a uno de los libros más íntimos del autor: Postals a les filles (Postales a las hijas). Su obra literaria, a menudo marcada por la trágica sombra de la
muerte, continua en los libros Les conspiracions (Las conspiraciones), La gesta
dels estels (La hazaña de las estrellas) y El poema de la rosa als llavis (El poema
de la rosa en los labios). Con el paso del tiempo Papasseit se convertirá en una de
las figuras más populares de la literatura catalana. Murió muy joven a causa de
tuberculosis, y su último libro de poemas publicado póstumamente Óssa Menor
(Osa Menor), anuncia ya una superación del modelo vanguardista.
Salvat fue completamente autodidacta, sin experiencia en un sistema reglado de enseñanza. En la actualidad, curiosamente, la literatura salvatiana es una
referencia ineludible en los programas de bachillerato. Anjopa Seitpa-Vatsal es
un homenaje nominal al poeta Joan Salvat-Papasseit, a su recuerdo y a su permanente aportación creativa.
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de ESO (Educación Secundaria Obligatoria). Teniendo en cuenta la complejidad que conlleva el concepto “poesía”, articulamos un programa de nueve semanas para introducir diferentes maneras de leer, recitar, interpretar, clamar,
visualizar, silenciar... poemas, con el objetivo de experimentar con el lenguaje.
El reto es introducir a alumnos de 14 y 15 años en la experiencia de la lectura a través de del poeta vanguardista. Mediante recursos de repetición, fragmentación o inversión, leemos algunos textos delante de una cámara de vídeo.
Elaboramos un blog que nos servirá de guía, repaso y archivo constatando la
evolución de la idea que se propone, compilado en http://anjopaseitpavatsal.
blogspot.com/.
Para ayudar a la lectura de los poemas preparamos unas introducciones de
otros referentes artísticos, poéticos y musicales como son Joan Brossa, Pascal
Comelade y Enric Casasses. Las exploraciones literarias del colectivo de origen
francés OuLiPo, los recitales del dúo catalán Accidents Polipoètics y las interpretaciones en play-back del grupo chino Back Dorm Boys. Todos estos referentes contribuyen en gran medida a definir nuestra propuesta ante los estudiantes. Una vez finalizada la tarea de inmersión en las aulas y registradas las diferentes actividades, pasamos a una segunda fase para la relectura del material
videográfico a través de un software que reinterpreta y reordena los frames según unas normas que quieren evidenciar la experimentación y fragmentación
del propio material original, nuestro punto de partida.
Desde la mirada en perspectiva hacia esta experimentación sustancial que
descompone el poemario salvatiano y lo genera nuevamente, los alumnos implicados llevan a cabo el mejor elogio al poeta: desde su compromiso con esta
actividad y desde una respuesta alternativa que los implica a seguir la labor
poética desde una escala anteriormente desconocida, homenajean, reviven,
rememoran y actúan, reescribiendo desde sus voces, la voz misma experimental de la vanguardia.
El enfoque interactivo y participativo siempre presente en la obra de Eloi
Puig bascula entre la creación y la apropiación, asimismo sucede con el factor
aleatorio, que impregna la base de muchos de sus proyectos, donde apreciamos
también la automatización. Todos estos factores suman a la hora de vincularse
a la propuesta de hacer visible nuevamente la poesía de Salvat: al igual que la
sorpresa arriesgada y el efecto automático y el automatismo favorables al azar y
la aleatoriedad, abanderados del Dadaismo y el Surrealismo, este espíritu de las
manifestaciones artísticas de las vanguardias estructurado en torno al factor
azar, reconocido como elemento legítimo de creación, encuentra eco en los
trabajos de Puig, quién utilizando las técnicas informáticas de acceso a los
media, la manipulación y el análisis de los mismos, ratifica que constituyen
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la nueva vanguardia. Siguiendo esta filosofía emprende la colaboración con
los estudiantes.
2. Anjopa Seitpa-Vatsal: El blog que deviene un taller
de literatura potencial 22/01/2010 Primera entrada

Este blog hace las veces de cuaderno de redacción que refleja la intensiva experiencia emprendida en la Escuela Pía Balmes con alumnos de cuarto curso de
ESO. Mediante la presentación de la obra y la figura de Salvat-Papasseit estamos cursando los créditos de investigación propios del currículum educativo.
Desde aquí se registrarán las diferentes propuestas programadas. La asignatura
tiene dos responsables: la directora pedagógica del nivel de secundaria, Montse
Lari, y el profesor de plástica, Pau Baya. El tiempo previsto de dicha actividad
será de 10 sesiones, a razón de 2 horas cada una.
Eloi Puig inicia el cuaderno después de las dos primeras sesiones. La primera consiste en presentar la estructura del curso a los estudiantes. Cada
sesión constará de una introducción teórica de 30 minutos reservada a los
participantes a fin que colaboren aportando algún aspecto relevante sobre el poeta. La segunda parte de 45 minutos, se destinará a explicar una
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Figura 1. Estudiantes de secundaria en proceso de lectura de un poema
de Joan Salvat-Papasseit. Fuente: imágenes cedidas por Eloi Puig.
Figura 2. Muestra del resultado de la experimentación lectora de un poema
de Joan Salvat-Papasseit. Vídeo proyectado a doble pantalla. Fuente:
imágenes cedidas por Eloi Puig.
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metodología para aplicarla durante la tercera parte de la sesión. A esta última franja se sumará la grabación en vídeo del método aplicado.
La primera sesión fue impartida por Montse Lari, filóloga en lengua catalana dando a conocer al poeta mediante un PowerPoint extraído de internet.
Seguidamente Eloi Puig facilita un esquema que describe las actividades específicas para cada una de las sesiones:
1. Presentación.
2. Miércoles 13 de enero: 11,30-13h. Maneras de recitar a Salvat-Papasseit.
Métodos: Repetición. Reordenación.
3. Miércoles 20 de enero: 11,30-13h. Musicalidad en Joan Salvat-Papasseit.
Métodos: Ralentización. Entonación.
4. Miércoles 27 de enero: 11,30-13h. Las palabras de un poema. Métodos:
Silencio. Gesticulación.
5. Miércoles 3 de febrero: 11,30-13h. La escritura en verso. Métodos:
Reglas matemáticas.
6. Miércoles 10 de febrero: 11,30-13h. Grafismo y caligramas. Métodos:
Cut-up.
7. Miércoles 17 de febrero: 11,30-13h. Grafismo y caligramas. Métodos:
Composición geométrica.
8. Miércoles 24 de febrero: 11,30-13h. Visualización de poemas. Métodos:
PowerPoint.
9. Miércoles 3 de marzo: 11,30-13h. Selección y exposición del trabajo.
10. Miércoles 10 de marzo: 11,30-13h. Evaluación.
24/01/2010 Segunda entrada

La segunda sesión introduce la musicalidad de los poemas salvatianos. Visionamos un reportaje sobre sus etapas literarias, a través de entrevistas
realizadas al poeta Biel Mesquida, al músico Toti Soler i al profesor Ricard
Salvat. Esta actividad sirve para escuchar diferentes canciones sobre los
poemas: Sense el ressó del dring recitado por Enric Casasses con música de
Pascal Comelade; Dona’m la mà cantado por Ovidi Montllor y musicado por
Toti Soler; y Ara no es fa pro jo encara ho faria cantado por Loquillo. Durante la segunda franja se reparten otros poemas para trabajarlos y grabarlos
posteriormente. Puig explica la importancia del ritmo en la recitación y en
base a este objetivo propone “ralentizar la lectura”. Esta desaceleración generada en la dicción, implica esfuerzo por parte del alumnado para no caer
en continuas risas, dadas la comicidad y la rareza de los resultados durante
las lecturas.

1. Presentar el blog y sus posibilidades de inclusión participativa.
2. Cada participante tendrá que decir su nombre “a la manera Salvat-Papasseit”.
3. Se reparten algunas páginas de Postals a les filles (Postales a las hijas).
4. Seleccionar un fragmento o una postal y “leerla en silencio”, solamente
gesticulando, como una nueva forma de recitar.
5. Presentación de enlaces relacionados con la figura del poeta (Anjopa
Seitpa-Vatsal, 2011).
01/02/2010 Cuarta entrada

Entramos en el ámbito de la escritura. Mostramos las posibilidades de creación escrita según normas meta-textuales, fórmulas matemáticas o introduciendo componentes azarosos. Nuestros referentes seran la creación colaborativa en línea del cadavre esquis de los surrealistas franceses, el cut-up
de los Beatniks y algunas obras de OuLiPo.
1. Escribimos un poema colectivamente aprovechando la primera palabra
de cada verso del poema elegido.
2. Recortamos libremente los versos de un poema seleccionado y lo recomponemos según un orden predeterminado en base a las pautas relacionadas: 2.1. Sin orden, según una selección de los fragmentos con los ojos
tapados. 2.2. Orden alfabético. 2.3. Orden según tamaño de los fragmentos
recortados. 2.4. Orden inventado.
3. Proponemos escribir con la ayuda de un diccionario. Cambiamos cada
sustantivo del poema por el cuarto que localizamos en el diccionario, contabilizando a partir del sustantivo indicado.
08/02/2010 Quinta entrada

Un miércoles más e iniciamos el tema de la composición gráfico-poética.
¿Cómo pueden generarse nuevos contenidos en la expresión poética a través del grafismo y la composición por el espacio bidimensional que le es propio? El profesor Pau Baya presenta diversos artistas que han explorado esta
dimensión, empezando por el poeta visual Joan Brossa.
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Es el último día que exploran las posibilidades de la lectura y recitación de
poemas. Los temas pendientes para el 27 de enero son:
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26/01/2010 Tercera entrada
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16/02/2010 Sexta entrada

En primer lugar repasamos el resultado obtenido en días precedentes, hacemos una revisión con la finalidad de evaluar el progreso y entender la evolución de las experiencias. Aquí se propone un nuevo ejercicio: Se trata de
algo arriesgado por su complejidad, conlleva orden y silencio para ejecutarla.
Partiendo de seleccionar un texto de los obtenidos la semana anterior, se emprende la lectura colectiva de toda la clase. Seguimos diversas metodologías
ya utilizadas con anterioridad: 1. Fragmentación y repetición. Seccionar un
texto en partes de dos palabras y cada “componente” debe leerlas hasta completar todo el texto. Registro en vídeo: Cada “componente” pasa enfrente de
la cámara. 2. Escribir en la pizarra dos palabras que den continuidad a la frase.
Registro en vídeo: Grabar un plano de detalle de las manos y la grafía.
24/02/2010 Séptima entrada

Hoy empezamos visualizando y valorando los diferentes trabajos realizados
en PowerPoint. Veremos las múltiples posibilidades de establecer relaciones
entre texto, imagen y sonido. Duración: 24 minutos. Programario utilizado: A.
ffmpeg para “deconstruir” el vídeo en imágnes de frames y clips de audio. B. Programa desarrollado en java por Estampa para la selección de los frames y clips
en base al texto del poema. C. Mencoder para “reconstruir” el vídeo en base a
los frames y clips seleccionados incrustando los subtítulos. Ffmpeg y mencoder son software de programario libre. Fuente: imágenes cedidas por Eloi Puig.
02/03/2010 Octava entrada

Preguntas para evaluar el aprendizaje durante las sesiones experimentales de
lectura de la poesía de Anjopa-Seitpa Vatsal.
1. ¿Podrías identificar las cinco metodologías experimentadas entorno a la
poesía de Salvat- Papasseit? 2. ¿Por qué hemos recombinado las sílabas de
vuestro nombre? 3. ¿Qué conclusiones extraes después de experimentar a través de la poesía de Salvat? 4. Identifica algunas temáticas que se repiten en su
poesía. ¿De qué hablan sus poemas? ¿Por qué crees que experimenta con el
lenguaje? 5. Explica qué metodología de escritura expuesta en clase te ha interesado más y por qué? 6. ¿Qué crees haber aprendido? Razona tu respuesta
09/03/2010 Novena entrada

Propuesta de trabajo de investigación:
1. A partir de la biografía de Anjopa-Seitpa Vatsal construye un poema siguiendo las diferentes metodologías utilizadas durante la experiencia.
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Figura 3. Eloi Puig (2010_11) Anjopa Seitpa-Vatsal,
vídeo proyectado a doble pantalla.
Figura 4. Gramática del montaje de vídeo, según jerarquía,
estructura, numeración y signos de puntuación.
Fuente: imágenes cedidas por Eloi Puig.
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2. Construye un poema a partir de imágenes que encuentres en revistas, publicidad, folletos u otros impresos.
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Conclusión

Al recibir el encargo de crear una serie de actividades para estudiantes, Eloi
Puig presenta un programa de nueve semanas para examinar maneras alternativas de leer, declamar, entonar o silenciar. La iniciación al experimento de
la lectura a través de la figura del “poetavanguardistacatalán” supone un reto.
Con procedimientos basados en la repetición, reordenación, ralentización,
inversión o silenciamiento se aborda la reinterpretación del poemario. Durante esta nueva lectura se graba a los estudiantes en vídeo y simultaneamente se actualiza un blog que sirve de guía, archivando la actividad completa. De
este modo la modernidad y el vanguardismo maquinista del poeta del siglo
XX se proyectan hacia las poéticas tecnológicas y globales del siglo XXI.
Concluida la labor en el aulario se pasa a la interpretación del material
videográfico mediante un programa capaz de reinterpretar y reordenar nuevamente los fotogramas atendiendo a unas normas que reafirman la experimentalidad y la fragmentación, ya presentes en la obra del propio Salvat.
Comienza a entreverse una nueva lectura creativa sobre el poeta y el carácter
gráfico, rítmico, sensual y coral de su poesía.
El resultado final se expone en dos formatos: el lineal y la presentación en
directo. Los dos comprenden la visualización de algunos de los poemas mediante la recodificación basada en la siguiente formula: Letra = Segundo; 36
letras del abecedario catalán = 36 segundos de vídeo. Cada grabación de vídeo
se ajusta a 36 segundos, cada letra del abecedario se corresponde con un segundo de esta grabación. El vídeo final es una construcción de la lectura del
poema seleccionado letra por letra, segundo a segundo.
Un apunte harto interesante es el que hace Martí Peran desde la exposición
en Arts Santa Mónica, cuando al escribir: “sin embargo, una lectura obligatoria, fundamentada en una perspectiva historicista, sólo garantiza la supervivencia más convencional de su legado: una vanguardia experimental que ha
quedado atrás”, pone aún más de relieve el ejercicio didáctico como “taller de
literatura potencial” que emprende Eloi Puig en su colaboración con los estudiantes de bachillerato. “Si la vanguardia persiguió una experiencia de shock
y no un mero reconocimiento de contenidos, en esta experimentación radica
un verdadero proyecto pedagógico concebido no para determinar aquello con
lo que deberíamos reconocer, sino para abrir los territorios hacia donde nos
podríamos construir como sujetos emancipados”.

Contactar as autoras: puigme@ub.edu /
euagusti@ub.edu
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Resumen: Esta comunicación pretende des-

velar la utilidad del libro de artista como
artefacto capaz de generar, contener, fijar y
difundir conocimientos y experiencias en el
ámbito educativo a partir del trabajo realizado en más de una docena de centros durante los tres últimos años en el marco de un
programa impulsado por el Ayuntamiento
de Barcelona.
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Title: The artist’s book as a vehicle and container

of learning experiences
Abstract: This paper seeks to reveal the artist’s
book as a useful artefact which is able to generate, hold, fix and share knowledge and experiences in education observing the work done
in more than twelve centres in the past three
years under a program promoted by the City
of Barcelona.
Keywords:

artist book / child education / art education.

Introducción: Propuesta y antecedentes de la experiencia

Cuando en el curso 2010-11 me propusieron desde el Instituto Municipal de
Educación de Barcelona (IMEB) participar en el programa Comerç i Escoles
(Comercio y Escuela) existían dos precedentes a considerar.
En primer lugar, no se trataba de la primera edición del programa sino que
ya llevaba diversos años implantado. Éste tenia (y tiene) como objetivo el acercar a los estudiantes de las escuelas participantes al comercio de proximidad y
de este modo reforzar el tejido social de los barrios y potenciar valores y como
el comercio responsable y la calidad de un servicio personalizado como el que
el pequeño comercio de barrio promueve.

1. El libro de artista como instrumento

Antes de entrar en el relato de la experiencia como tal y en el análisis de la misma es necesario detenerse unos instantes en hacer una breve puntualización
acerca de la definición del libro de artista y en aclarar porqué se habla de libro
de artista y no de libro, sencillamente, a la hora de plantear la propuesta.
Hablar de libro de artista como formato de trabajo responde a una voluntad
clara, explícita y manifiesta de ampliar el campo de acción en tanto que se trata de un territorio de libertad. Frente a las definiciones más o menos cerradas
que podemos hallar en el diccionario de lo que es un libro, respecto al libro de
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Para ello, y desde su página web, se proponen diversas actividades a las cuales las escuelas pueden decidir apuntarse. Entre ellas, y dentro del ámbito de la
expresión plástica, la de mayor visibilidad era el diseño en el aula de puntos de
libro bajo el lema del programa. Una vez recogidos y digitalizados, los puntos
de todos los participantes son expuestos en las proximidades de la festividad
de Sant Jordi. Asimismo los mejores diseños de cada escuela, elegidos por un
jurado, son editados y repartidos entre los comercios del barrio para su distribución durante la citada festividad. En ediciones anteriores se habían ensayado, además, otros formatos de representación visual para que los niños y niñas
expresasen sus vivencias con el comercio (juego, calendario,…) hasta llegar a
la propuesta del libro de artista como contenedor de imágenes y testimonios
relacionados con el programa que se me propuso elaborar.
En segundo lugar cabe citar también, como precedente, mi participación
en otro programa anterior impulsado por el IMEB: Mestres d’Art (Maestros de
Arte), donde se nos propuso a diversos artistas que planteásemos una creación
propia que incluyera la participación de los niños y niñas de las escuelas participantes, recuperando la histórica relación maestro/aprendiz. En esta ocasión
ya se trabajó sobre el libro de artista explorando sus posibilidades como instrumento de aprendizaje.
A partir de estos precedentes el encargo que recibo por parte del IMEB es el
de utilizar el formato libro para dar visibilidad al trabajo de las escuelas que así
lo deseen dentro del programa pero no a través del trabajo directo en el aula,
como se hiciera en Mestres d’Art, sino de tal modo que sean los propios maestros
quienes desarrollen este trabajo con unas mínimas directrices que se concretarían en tan sólo un par de seminarios.
En la presente comunicación pretendo relatar el modo en que se ha llevado
a cabo esta experiencia, los ajustes y mejoras que han sido necesarios y los resultados en relación con los objetivos planteados en cada caso, que ayudaran a
desvelar la utilidad del formato utilizado.
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Figuras 1, 2, 3 y 4. Las imágenes anteriores corresponden a los trabajos de cuatro
grupos distintos. El primer grupo realizó un recorrido fotográfico por el barrio y
acompañó cada una de las dieciséis imágenes de comercios seleccionada con una
frase. El segundo grupo, además trató las imágenes con diferentes filtros y trabajó
además distintas tipografías.El tercer grupo realizó diferentes actividades relacionadas
con el comercio, desde dibujos a maquetas hasta juegos de rol y el último estuvo
trabajando en torno al comercio desde las diferentes materias (matemáticas, lengua,
sociales o plástica).

…estas piezas pueden ser únicas, numeradas en series o ediciones limitadas; pueden
estar realizadas a mano o impresas por cualquier técnica de reproducción mecánica.
Pueden adoptar diversos formatos, ya sea del libro tipo códex, el de acordeón, el de caja
con hojas sueltas, el de rollo a la manera de pergamino, el de carpeta,… bien sobre papel,
tela, plástico o cualquier otro material; pueden servirse del lenguaje o ser exclusivamente
visuales; pueden tener un carácter documental, tener un hilo narrativo o, sencillamente,
agrupar pensamientos y propuestas de acción de un artista (Crespo, 1999).

El libro de artista puede tener muchas y diversas configuraciones y registros
porque, de hecho, aunque pueda tener precedentes claros en obras anteriores,
su principal periodo de desarrollo como disciplina tiene lugar a lo largo del siglo
XX y al igual que otras disciplinas híbridas características de ese mismo periodo, persigue entre otras cosas la liberación de los cánones estrechos del academicismo y de las disciplinas artísticas más tradicionales. Este tipo de prácticas
persiguen a su vez un acercamiento a la cotidianidad, desmitificando la figura
del artista y aproximando el objeto artístico a un entorno extra-museístico, más
próximo al espectador, llegando a ser incluso manipulable, interactivo o modificable por este.
Así pues, la definición de libro de artista, como también se pone de manifiesto en el estudio anteriormente citado (Crespo, 1999), será necesariamente
abierta y hasta en cierto modo ambigua. Personalmente acostumbro a calificarlo como un artefacto artístico que narra o expresa su contenido de manera
secuencial, generalmente por medio de lo visual para uso y disfrute individual
(como un acto íntimo), aunque admitiría sin reparo que tal definición pueda no
ser completa, o resultar ambigua o todo lo contrario.
Algunos autores lo definen por lo que no es “No son libros de arte, o libros de
reproducciones de arte, o libros que ilustran textos literarios…” (Vanderlip, 1973)
“no contiene muchas obras” (Higgins, 1985) “no están vinculados a las convenciones de la literatura o la crítica o la ilustración” (Guest, 1981), la mayoría lo
describen como una obra en si mismo, concebida i/o elaborada por un artista
en forma de libro, pero la definición que ha resultado clave para el desarrollo
de este trabajo es aún más vaga y más simple y es la del artista Eric Watier “Un
livre =un plie” (Un libro= un pliegue). En esta sencilla afirmación Watier recoge
una idea esencial respecto al libro que aúna los postulados minimalistas sobre la
multiplicación de las dimensiones del plano que se generan en el simple hecho
de realizar un pliegue y la idea de secuencial y construcción narrativa inherente
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artista lo más frecuente es no hallar una respuesta unánime que lo defina. Lo
apunta Bibiana Crespo en su estudio Libro-arte. Concepto y proceso de una creación contemporánea
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al hecho de hojear las páginas de un libro al tiempo que pone en evidencia la
unidad más elemental de la que se componen la mayor parte de los libros que
conocemos y manipulamos a diario (el pliego). Es cierto que la definición de
Watier excluiría algunas tipologías de libros de artista que han sido citadas con
anterioridad (pergaminos, cajas, carpetas, …) e incluso las más modernas versiones de libros digitales, tendentes a lo incorpóreo, pero el principio que sustenta
su rotunda afirmación resultaba tentadoramente útil para un entorno educativo. El formato que finalmente se propuso a las escuelas era realmente simple y
derivaba tanto de la sentencia de Watier como de la colección 16 pages in quarto
realizados por J.M. Ponty y sus estudiantes en la École nationale des Beaux-Arts
de Bourges. Cada grupo de cada centro participante debía resumir en 16 páginas
sus experiencias con el comercio de proximidad. Las imágenes y textos de estas
páginas podían contener o no una narrativa y una continuidad, ser un compendio de referencias sobre diversas prácticas realizadas o construirse a partir de
una propuesta específica para el libro. Los maestros y maestras definirían sus
propuestas en las dos sesiones de seminario conmigo y finalmente estas serian
impresas en un formato dinA2 y plegadas para confeccionar un libro en din A5
con todas las propuestas realizadas desde todos los centros.
2. Las tres ediciones del programa
2.1. Primera edición (2010-2011)

En esencia, para la primera edición del libro la actividad fue descrita tal y como
se acaba de plantear. Todos los centros interesados en el programa (en general)
recibieron un seminario sobre el libro de artista y sus posibilidades expresivas.
Aquellos que quisieran en participar en el libro debían enviar sus ideas vía correo electrónico para ser debatidas en un segundo seminario, realizado tan solo
entre los centros que se apuntasen a la propuesta de libro de artista (que como he
apuntado anteriormente, era una de entre otras de las que ofrecía el programa).
En la primera edición participaron cinco centros con ocho grupos entre P-5 y
6º de primaria (es decir entre 5 y 12 años ) y lo hicieron con propuestas diversas:
desde los que plantearon ejercicios específicos para el libro, los que aprovecharon trabajos realizados previamente a los que decidieron trabajar por proyecto
y utilizar el libro para dejar constancia del conjunto de actividades realizadas
sobre el tema (Figuras 1, 2, 3 y 4).
Si algo aprendimos de la primera edición es que los centros y sus maestros
precisaban de un mayor acompañamiento a la hora de plantear sus trabajos. La
vía del correo electrónico se manifestó insuficiente y el segundo seminario resultó poco operativo debido a la falta de propuestas recibidas.
El segundo conflicto tuvo que ver con la presentación y la distribución de los
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trabajos. Mientras que la propuesta inicial era presentar los pliegos sueltos para
una mejor comprensión del proceso y que cada niño/a participante pudiese tener el suyo, desde la organización se consideró mejor presentar el libro completamente acabado e imprimir tan sólo un ejemplar por centro.
Técnicamente, la propuesta de imprimir recto-verso en formato dinA2 para
después realizar los pliegos tampoco resultó viable debido al escaso número de
ejemplares que se editaron, lo cual nos impidió imprimir en Offset y nos obligó a
realizar una edición en impresión láser de los libros y a partir cada pliego en dos.
Sin embargo, se realizó una tirada de ejemplares a menor tamaño para que,
en el momento de la exposición de los resultados, los niños asistentes a la misma pudiesen realizar su propio pliego y llevarlo consigo.
Así pues, vio la luz el primer ejemplar del Llibre del comerç i les escoles (El libro
del comercio y las escuelas), con algunos deficiencias de maquetación debidas
a la premura y a la falta de experiencia pero con resultados más que satisfactorios. Para la presentación del mismo se realizó un video en las escuelas para
que fuesen los propios niños y niñas quienes explicaran el trabajo realizado. Lo
cierto es que de esta solución, ideada en principio para hacer más amena la presentación de la exposición de los trabajos, también se desprendieron algunas
conclusiones de mejora de cara a ediciones posteriores.
2.2. Segunda edición (2011-12)

Una de las conclusiones más evidentes que saltó a la luz a raíz del vídeo de presentación era que los niños no habían interiorizado suficientemente la idea
de lo que estaban construyendo, es decir, que habían elaborado un conjunto
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Figura 5. En la escuela del Mar utilizaron diversos recursos para realizar
la narración sobre su visita a uno de los comercios del barrio.

Figuras 6 y 7. Las propuestas de la Escuela La Maquinista
fueron de las más variadas de la segunda edición.
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de imágenes sobre el comercio (y en ese sentido se cumplían los objetivos del
programa en tanto que habían trabajado suficientemente los contenidos que se
proponían) pero no visualizaban que el resultado de ese trabajo iba a ser recopilado en modo de libro, ni habían trabajado suficientemente el formato. Ello
se debió en parte al hecho de que los propios maestros/as se habían encargado
ellos mismos de la compaginación o bien la habían delegado en el coordinador
de la publicación, es decir, en mi. Ese planteamiento podía ser debido a dos circunstancias distintas: La falta de tiempo (recurrente en los centros y sobre todo
en lo referente a actividades de expresión plástica) o bien el pensamiento “él es
el artista” (o sea, yo), cuando en realidad los artistas y verdaderos artífices del
resultado final deberían haber sido los niños.
Para la segunda edición, pues, se decidió suprimir el segundo seminario y ofrecer una sesión de asesoramiento a cada centro para el desarrollo de su propuesta.
En esta ocasión participaron nueve grupos de cuatro escuelas y de nuevo las
propuestas volvieron a ser de muy diversa índole.
La novedad de esta edición por lo que se refiere al programa en general era
la introducción de visitas/taller de los niños a determinados comercios. Como
el resto de propuestas (el punto de libro, las conferencias, el libro de artista,…)
estas visitas eran opcionales pero lo cierto es que se obtuvieron muy buenos resultados siendo el tema de dos de las propuestas para el libro e introduciendo un
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Figuras 8, 9 y 10. Los y las estudiantes del
instituto López Vicuña ayudaron a las
maestras de la Escuela La Maquinista en
la realización de los trabajos.
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marcado acento narrativo en ambos casos, sobre todo en uno de ellos (Figura 5).
También, salvo en uno de los centros, se procuró acentuar el hecho de que
la propuesta culminaba con la impresión del libro y esta idea caló más a fondo
que en la anterior edición, en parte porque la sesión de asesoramiento al centro
se convirtió en un par de ocasiones en una sesión de trabajo directamente con
los niños/as y en parte porque se puso especial énfasis en que cada uno de los
participantes debía poderse llevar a casa el resultado de su participación.
Del libro completo se editaron nuevamente quince ejemplares pero fue necesario reeditar quince más ya que hubo mayor demanda y satisfacción.
Igualmente se editaron los pliegos dispersos y en menor formato para su
distribución en el momento de su exposición.
Los dos centros que repitieron experiencia trabajaron de modo más autónomo y eficaz debido a que los maestros y maestras habían entendido mejor
la dinámica y los resultados que se esperaban. De los dos que se incorporaron
por primera vez, uno se mostró especialmente original a la hora de realizar sus
propuestas (Figuras 6 y 7).
2.3. Tercera edición (2012-13)

Tal vez debido al éxito de la segunda edición del libro o tal vez debido a la mayor
acogida del programa en general, en parte por el éxito de las visitas/taller, en la
última edición del libro de duplicó el número de centros participantes, de modo
que hubo que reducir de dieciséis a ocho el número de páginas disponible para
cada grupo, dieciocho en total, y con una mayor variedad de etapas, ya que por
primera vez participaron también un grupo de secundaria (concretamente de
4º de secundaria) y un Ciclo formativo de grado superior CFGS), lo cual, lejos
de ser un inconveniente, resultó de gran ayuda.
También se editaron un mayor número de ejemplares, cincuenta en total,
lo que obligó a simplificar al máximo el trabajo de impresión y manipulación.
La experiencia de los centros que repetían fue determinante para poder gestionar la edición con eficacia. También se repitió la dinámica del asesoramiento
personalizado en cada centro, aunque (salvo en un caso) no se realizaron sesiones
directamente en el aula, sino que el contacto fue con los maestros y las maestras.
Cinco de los grupos optaron por aprovechar el formato para dar visibilidad
a trabajos realizados con anterioridad, lo cual sirvió para escalonar la recepción
del material para la edición y la intervención del grupo de los/las más mayores (los de CFGS en Educación infantil) contribuyó a enriquecer la experiencia
puesto que se prestaron a dar soporte al centro con mayor número de grupos
participantes a través de una propuesta de aprendizaje-servicio que se desarrolló exitosamente para beneficio de todas las partes implicadas (Figuras 8, 9 y 10).
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Figuras 11 y 12. Cada grupo realizó diferentes propuestas según sus
niveles y según sus intereses. Mientras los niños de primer curso de
primaria realizaban esta narración en forma de fotonovela de su visita /
taller a un horno, los y las estudiantes de quinto realizaban un estudio
estadístico sobre el comercio de su barrio a partir de entrevistas.
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Una vez más se produjo una notable variedad de propuestas, tanto por la
diversidad de niveles participantes como por la voluntad de los centros de proponer nuevos trabajos (Figuras 11 y 12).
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3. Conclusiones

La experiencia de estos tres años nos permite sacar algunas conclusiones respecto a la eficacia de los funcionamientos y los formatos:
1. La participación en un programa junto con otros centros resulta un elemento motivador para los/as maestros/as y los niños/as.
2. La reincidencia en la participación facilita el trabajo ya que se asumen mejor los
objetivos y los procedimientos pero no implica la automatización de los procesos,
de modo que las escuelas que repiten dentro del programa buscan experimentar
cada edición dentro de las posibilidades que el formato les ofrece.
3. El libro permite diversidad de propuestas, aún cuando se unifiquen las dimensiones y se simplifique al máximo el formato.
4. El libro funciona como detonante, como estímulo y como soporte de otras actividades que se desarrollan mucho más allá de sus límites, sirviendo a la vez para la
reflexión y el recuerdo sobre dichas actividades.
5. A pesar de la progresiva digitalización en la cultura visual de niños y niñas, el formato analógico continua siendo válido como soporte de actividades educativas,
contribuyendo a generar experiencia, debate y conocimiento.
6. En el libro, la posibilidad de secuenciación, de utilización simultánea de imagen fotográfica y de creación plástica manual y la posibilidad de agregar textos
multiplican las posibilidades para que los niños y niñas lleven a cabo el relato
de sus experiencias.
7. La pervivencia de este tipo de programas durante diversos años ofrece a los centros una mejor capacidad de previsión y a las personas que los desarrollan la posibilidad de realizar constantes mejoras en beneficio de todos los participantes.
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Resumo: O texto resulta de uma investigação
com 23 ex-estudantes de disciplinas lecionadas pelo pesquisador onde lhes foi perguntado
se haviam vivido uma experiência marcante
nas aulas em questão, qual foi e por que consideraram esta marcante. São desenvolvidas
reflexões sobre os relatos, com ênfase em experiência como práxis, onde são estabelecidas
relações com conceitos de John Dewey (2010)
e Paulo Freire (2011).
Palavras chave: Experiência estética / práxis /

relato / percepção / formação de educadores.

Title: Was an experience for you?
Abstract: The text is the result of an investiga-

tion with 23 former students of disciplines taught
by the researcher where they were asked if they
had lived a remarkable experience in the classes
in question, which was considered and why this
remarkable. Reflections are developed on the reports, with an emphasis on experience as praxis,
where relations are established with concepts of
John Dewey (2010) and Paulo Freire (2011).
Keywords: Aesthetic experience / praxis / reporting / awareness / training of educators.

Introdução

Este texto tem como tema central a experiência estética, sua possibilidade e
percepção no contexto de formação inicial de arte/educadores. Para tal, através
da internet, ex-alunos foram convidados a responderem e relatarem se vivenciaram alguma(s) experiência(s) marcante(s) em aulas que lecionei e por que
consideram esta(s) marcante(s). Diversos relatos voluntários foram coletados
e analisados, buscando as proximidades e os distanciamentos das ideias apresentadas com o conceito de experiência estética, mas em função da grande diversidade do material levantado, a ênfase adotada para este trabalho foi a de
experiência como práxis.
Esta investigação não teve o intuito averiguar ou avaliar o conhecimento
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Foi uma experiência
para você?
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destes então estudantes sobre o conceito em questão. O texto desenvolveu-se
a partir de minhas reflexões sobre a experiência estética, com base na análise
das percepções apresentadas nos relatos coletados, num exercício de avaliação
reflexiva de sua própria práxis no exercício da docência no ensino superior. A
investigação tem como principais referenciais teóricos John Dewey (2010) e
Paulo Freire (2011).
1. A pesquisa

Desde 2005, quando terminei meu mestrado e comecei a lecionar no ensino superior, sigo numa busca de um equilíbrio – o que é relativamente difícil – entre o
exercício da pesquisa e da docência. Em princípio, poderia se pressupor que as duas
coisas caminham juntas ou deveriam caminhar. No entanto, numa prática cotidiana de um professor universitário vários elementos influenciam diretamente no
trabalho e, digo com base exclusiva em minha experiência profissional, dificultam
a manutenção do exercício paralelo como pesquisador. Ao menos ao se pensar na
pesquisa acadêmica em uma de suas formas mais tradicionais, muito focada na escrita de textos e artigos visando publicações. E, curiosamente, na pesquisa acadêmica na área de arte o cenário não é muito diferenciado.
Não tenho como avaliar a situação de docentes no ensino superior público,
embora tenha tido uma breve experiência neste contexto como professor substituto, mas num contexto de instituições privadas, de professor que é remunerado pela quantidade de aulas que dá semanalmente, entendo que a possibilidade da pesquisa é praticamente um exercício de resistência política.
Solicito calma ao leitor, pois este não é o foco deste texto, mas esta contextualização é importante para dizer que toda esta situação gerou o que hoje reconheço como uma alternativa para produzir pesquisa no contexto mencionado:
escrever sobre minhas experiências docentes. Em artigos anteriores, elegi situações vivenciadas como professor universitário e desenvolvi reflexões teórico-práticas sobre as mesmas.
Tendo em vista as questões de exploração para o II Congresso Internacional Matéria-Prima: práticas das Artes Visuais no ensino básico e secundário (Lisboa/FBAUL),
dentre elas “Quais os paradigmas e metodologias que os professores, nas Universidades, Institutos de Educação, Faculdades, têm utilizado na formação do professor
de arte?”, novamente me pareceu adequado escrever um texto a partir de minha
experiência na formação inicial de professores em arte. Mas ao refletir sobre o que
escrever, a identificação de uma constante nos meus trabalhos anteriores me levou
a uma situação de incômodo: notei que sempre escrevi apenas a partir do meu ponto de vista. Então, como poderia trazer à tona, não apenas a minha, mas as perspectivas dos estudantes envolvidos neste processo?
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No intuito de fazer o melhor uso das opções do mundo virtual, resolvi me
valer de uma popular rede social como ferramenta de pesquisa. Tendo em vista
uma porcentagem muito grande de pessoas que foram estudantes das minhas
aulas nos últimos anos fazem parte de minha lista contatos/amigos nesta rede
social, lancei a seguinte pergunta aberta, mas direcionada a estas pessoas: Você
viveu alguma experiência marcante em minhas aulas? Qual e quando foi? Por
que considera uma experiência marcante?
Especifiquei que, por se tratar de uma percepção individual, tinha consciência de o que foi marcante para alguém, certamente não seria para outros, e que
não me sentiria ofendido pela falta de respostas e que, justamente por isto, as
respostas deveriam ser voluntárias. A fim de proporcionar maior liberdade nas
respostas, pedi que estas fossem enviadas por mensagem fechada, ou seja, não
seriam lidas por outras pessoas.
O resultado desta enquete foi um conjunto de 23 relatos de pessoas diferentes que cursaram disciplinas que ministrei entre 2006 e 2012, em diferentes instituições. As disciplinas em questão eram de conteúdos relacionados à
educação, arte/educação e ensino de arte, metodologia e pesquisa científica
e cultura brasileira, em cursos de graduação (licenciatura) em artes visuais,
artes cênicas e pedagogia. Incluo um quadro ao final com os dados quantitativos da pesquisa.
A motivação da pergunta veio de um dos conceitos-chave de minha pesquisa de doutorado: a experiência estética. Tomo como eixo teórico o conceito segundo John Dewey (2010). Através das diferentes ideias expressas nestes relatos do que seja uma experiência “marcante”, num contexto de formação inicial
de professores em artes, abordo sobre as conexões das ideias relatadas com o
conceito em questão.
Importante ressaltar que não se trata de uma avaliação do conhecimento
destes então estudantes – muitos atualmente professores em exercício – sobre o
conceito de experiência estética. Com base na análise das percepções apresentadas nos relatos coletados, o texto foi desenvolvido a partir de minhas reflexões sobre o tema, num exercício de avaliação reflexiva de minha própria práxis
no exercício da docência no ensino superior.
Um aspecto que me chamou a atenção desde as primeiras leituras foi a diversidade dos relatos, ou seja, foram percepções muito diferentes do que seja
uma experiência “marcante”. Antes de buscar os nexos possíveis com as ideias
de Dewey, fiz uma análise geral dos relatos, identificando não apenas os diferentes pensamentos expressos, mas também alguns pontos de encontro.
Esta análise levou a uma classificação em 07 categorias, que não são excludentes entre si. Apresento tais categorias juntamente com o número de relatos
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onde elas aparecem: experiência como práxis ou aprender fazendo (18); experiência como provocação à reflexão e/ou à crítica (16); experiência como ampliação de repertório teórico (14); experiência como contato direto com a produção
artístico-cultural (05); experiência como provocação à poética pessoal (04); experiência como humanização (03); e experiência como ludicidade (02). Estas
categorias não se pretendem definitivas e serviram a uma análise genérica da
amostra obtida. Cada relato está ligado a mais de uma categoria.
Tendo em vista este ser um texto curto e que deverá haver uma análise mais
aprofundada destes dados em minha pesquisa de doutorado, priorizo neste trabalho o estabelecimento de relações de apenas uma destas categorias com o
conceito de experiência estética segundo Dewey. Como não poderia ser de outra forma, outros autores serão chamados para este diálogo, dentre eles Paulo
Freire (2011).
Estas relações terão foco na categoria que mais apareceu nos relatos: experiência como práxis ou aprender fazendo. A segunda categoria mais presente
– experiência como provocação à reflexão e/ou à crítica – será inevitavelmente
abordada, pois apesar de diferenciadas, as duas categorias estão profundamente inter-relacionadas.
Se partirmos do verbete de práxis na versão online do Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2013: s/p.), vamos encontrar, entre outros significados:
“ação de aplicar, usar, exercitar uma teoria, arte, ciência ou ofício”. A elaboração
da categoria de experiência enquanto práxis partiu justamente deste princípio
essencial, de uma relação de complementariedade entre teoria e prática, uma
conduzindo à outra. Esta categoria foi identificada em cerca de 80% dos relatos,
o que é um fato importante a ser refletido tendo em vista que um dos principais
fundamentos pedagógicos destas situações de ensino-aprendizagem foi o pensamento de Paulo Freire, incluindo o seu entendimento de práxis.
Mas o entendimento que Paulo Freire (2011:52) tem do conceito transcende
a dimensão epistemológica e enfatiza a política:
A práxis, porém, é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem
ela, é impossível a superação da contradição opressor-oprimidos.

Já Jonh Dewey não utiliza o termo práxis em Arte como experiência (2010),
embora o conceito se relacione em muito ao seu pensamento filosófico, tradicionalmente associado ao pragmatismo. Logo no primeiro parágrafo do 3º capítulo do livro em questão, Ter uma experiência, Dewey apresenta boa parte dos
diferentes elementos que compõem o que ele considera uma experiência singular, de qualidade estética:

A ideia é enfatizar, por ora, os aspectos da interação com as condições ambientais, as situações de resistência e conflito, assim como os aspectos e elementos do eu e do mundo. Apesar de um caráter individual da experiência e,
sobretudo, da percepção desta em seu processo, Dewey aponta para a importância que o contexto exerce sobre a experiência, o que se dá tanto na dimensão
externa ao indivíduo, como também interna.
Nesta perspectiva, dois elementos são relevantes na concepção de experiência estética de Dewey: o fazer e o padecer. Apesar do termo “padecer” ter sido
substituído por “sofrer” na tradução de 2010 – primeira tradução da obra integral
para o português – continuo preferindo o uso do primeiro, por sua força poética.
Em toda experiência, de qualidade estética, há um elemento mais ativo, do
fazer, bem como um elemento de sofrimento ou de padecer. Fazendo uso de
uma analogia do próprio autor, um homem ergue uma pedra e, consequentemente, sofre os efeitos de seu peso e forma, o que também delimita a sua ação
subsequente. Na realidade, está sendo reafirmada a ideia de interação do indivíduo com as condições que o rodeiam no movimento de uma experiência,
assim sendo, o que a qualifica como estética é fundamentalmente a apreensão
consciente deste processo.
“A ação e sua consequência devem estar unidas na percepção. Essa relação
é o que confere significado; apreendê-lo é o objetivo de toda compreensão.”
(Dewey, 2010: 122).
Conclusão

Um aspecto importante observado nas situações relatadas pelos pesquisados, é
que várias rementem a propostas que envolveram, de diferentes formas, a solução de problemas, tais como: desenvolver um plano de ensino/aula ou uma aula
para os colegas; realização de uma pesquisa individual e/ou coletiva; criação de
um trabalho de caráter estético, entre outros. Problema aqui entendido no sentindo de desafio, não necessariamente uma dificuldade ou complicação, embora a ação/fazer implique necessariamente em consequência e o padecer desta,
o que envolve a relação com os elementos externos, contextuais. Mas sem a reflexão desta ação não há práxis, como coloca Paulo Freire, assim como sem a
percepção consciente da ação e sua consequência não há experiência estética,
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A experiência ocorre continuamente, porque a interação do ser vivo com as condições
ambientais está envolvida no próprio processo de viver. Nas situações de resistência e
conflito, aspectos e elementos do eu e do mundo implicados nesta interação modificam a experiência com emoções e ideias, de modo que emerge a intenção consciente.
(Dewey, 2010: 109)
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2. Dados quantitativos da pesquisa
Quadro 1. Perfil dos participantes

Homens
Mulheres
Total

No de participantes
08
15
23

Porcentagem
34,78%
65,22%
100%

Quadro 2. Instituições

Porcentagem

No de instituições
Privadas
Pública
Total

04
01
05

80%
20%
100%

No de pessoas
de cada
instituição
22
01
23

Porcentagem
95,65%
4,35%
100%

Quadro 3. Cursos

Artes Visuais
Pedagogia
Artes/Teatro
Total

Cursos dos
participantes
21
01
01
23

Porcentagem
91,30%
4,35%
4,35%
100%
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como coloca Dewey. Seguindo nas conexões com as ideias de Paulo Freire, uma
leitura possível destes relatos entendidos como experiência enquanto práxis é
que estes, em sua grande maioria ou até mesmo a totalidade, se deram a partir
de situações pedagógicas de problematização. Sem fazer nenhuma generalização, é possível dizer que, nesta amostra específica, as propostas de trabalho
problematizadoras no contexto de formação inicial de educadores em arte possibilitou a vivência de experiências estéticas para estes então estudantes, na
perspectiva de Dewey.
Importante contextualizar que a utilização da expressão “educadores em
arte” e não “educadores de arte” ou ainda “arte/educadores” se dá pelo fato
do grupo pesquisado não envolver apenas estudantes de licenciaturas de arte
(artes visuais e artes cênicas), mas também de pedagogia.
Ao analisar o material coletado para esta pesquisa, apesar de um número
relativamente pequeno de relatos, me deparei com a descoberta de que estes
dão margem a muitas hipóteses diferentes de análises e reflexões. O meu problema/desfio foi escolher apenas uma destas possibilidades para este texto,
deixando as demais de fora. Mas esta escolha se deu de forma pouco dolorosa,
tendo em vista que muitas destas outras possibilidades ainda serão exploradas
em minha pesquisa de doutorado.
Apesar de ser o único autor deste trabalho, este não seria possível sem a preciosa colaboração destas pessoas que voluntariamente – ainda que provocadas –
enviaram seus relatos. Estas merecem, além de toda a gratidão, o devido crédito.
São colaboradores deste trabalho: Adriano Ticiano, Beatriz de Jesus Bueno, Carolina Chaves Rodrigues, Cristiano de Oliveira, Denise Teixeira Ramos,
Edgar Lizardo, Fabiana de Fátima Vallina, Fernada Diniz Moreira, Helena Cardoso, Jacqueline Amanda da S. Morais, Jane Mota, José Lourenço do Carmo,
Karina Barbosa Pardal, Léia Maria de A. M. Freire, Luciana de Souza Bernardo,
Maria de Oliveira Almeida, Mônica dos Anjos Ferreira, Osvaldo Rodrigues do
Amaral, Robervan Rodrigues da Silva, Sandra Regina da S. Pereira, Thaís de
Oliveira Guerra, Walter Jr. Machado Carneiro e Wander Rodrigues da Costa.
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Resumo: Será que o ato de desenhar das

crianças ocorre livre de interferências, dando asas à sua imaginação? Ou estamos formatando o desenho infantil? Qual nosso
papel como professores? Pelos desenhos das
crianças de 9/10 anos buscamos ler o mundo
a partir de seus olhares descobridores e apresentamos análises das produções construídas
a partir da ação propositora onde as crianças
desenharam um corpo em movimento.
Palavras chave: desenho / crianças de 9/10
anos / percepção / projeto interdisciplinar /
mediação cultural.

Title: ‘It’s blinking!’ watching and hearing chil-

dren as raw experience
Abstract: Does the act of drawing children free
from interference occurs, giving wings to your
imagination? Or are we formatting the children’s
drawing? What is our role as teachers? Through
the drawings of children from 9/10 years we seek
to read the world from their eyes discoverers and
we present analyzes of productions constructed
from the proponent action where the children
drew a moving body.
Keywords: drawing / children of 9/10 years
old / perception / interdisciplinary project /
cultural mediation.

Olhar e ouvir crianças como matéria-prima do professor

Caminhamos pelos desenhos das crianças de 9/10 anos em busca da leitura de
mundo a partir de seus olhares descobridores. Desenvolvendo, estimulando
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“Ele está piscando!” Olhar
e ouvir crianças como
matéria-prima do professor
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e acompanhando a produção dos desenhos buscamos compreender como as
crianças representam suas percepções. Desafiando a criança a fazer arte podemos conhecer como esses sujeitos percebem o mundo que lhes é apresentado.
Pelos desenhos infantis redescobrimos o mundo supostamente conhecido, se
soubermos ler seus processos e produções e ouvi-los antes, durante e depois.
Para enriquecermos essa nossa leitura, apresentamos a intervenção pedagógica realizada com crianças de 9/10 anos para a disciplina de Ciências, uma
das muitas ações propositoras presentes em nossa pesquisa de mestrado para o
Programa de Pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura na Universidade Presbiteriana Mackenzie (Bonci, 2013).
Em sala de aula, organizamos as crianças em grupos de quatro alunos e
apresentamos a proposta de que desenhassem corpos em movimento, utilizando o material que estava sobre as mesas: tinta guache e pincel. Esta proposta
foi gerada tendo em vista a prepará-los para a visita à exposição onde veriam,
dentre tantas peças expostas, as obras de Cindy Sherman que retratam o corpo
humano em diferentes situações, sem que as crianças soubessem da exposição que visitariam na finalização da pesquisa. Observamos nas produções das
crianças suas interpretações, gostos, afinidades, preferências e bagagens culturais, manifestados em seus desenhos.
A análise e a reflexão sobre o desenho infantil a partir de ações interdisciplinares assim como o detalhamento e as análises comparativas por meio das
reproduções das produções despertam questões que nos instigam a investigar,
compreender e buscar respostas sobre como são expressas e como podem ser
ampliadas as visões de mundo das crianças.
1. Ampliando olhares e percepções através dos desenhos das crianças

Os desenhos produzidos pelas crianças durante a pesquisa apresentam mais
do que simples marcas no papel, pontos, linhas ou curvas. A produção de desenhos nos direciona à análise de como esses sujeitos percebem o mundo que
lhes é apresentado. Além de compreendermos o processo de leitura sensível do
mundo é preciso compreender o indivíduo que interage com a realidade, seja
ele a criança, o adolescente, o adulto ou mesmo o professor, considerando suas
condições e modos de ver singulares.
Todos os desenhos e os registros realizados durante a pesquisa se ofereceram como matéria-prima para o professor-pesquisador, tanto no momento da
pesquisa em campo como na sua análise. Entretanto, na análise dos registros e
dos desenhos, a riqueza das produções infantis pôde ser desvelada e ampliada.
Os desenhos... Mas o que seria o desenho? Semanticamente, Martins (2010:
266) nos aponta que

271

a palavra ‘desenho’, como designo, está conectada com traçado, risco, projeto, plano;
com forma, feitio, configuração. Sentido aberto que permite apontar o ato de desenhar como algo presente no cotidiano do ser humano, seja desenhando com a boca
numa bolacha, seja com os dedos na vidraça embaçada, seja no carro sujo, ou seja
com qualquer material — faca, caneta ou lápis de cera — nas mesas de um bar, em
guardanapos ou em qualquer pedacinho de papel ao lado do telefone.

Para Dworecki (1999) o desenho é algo inerente a toda pessoa na infância, e durante a fase de alfabetização, este é colocado em segundo plano. É possível percebermos o desinteresse dos educadores em dar oportunidades das crianças mais
velhas fazerem arte, as quais recebem constantemente influências externas em
suas produções, como também constatam Brent e Marjorie Wilson (1987). Para
os autores, é preciso considerarmos a interferência do adulto e da cultura de massas no processo de instrução da criança para o desenvolvimento do desenho.
Nossa proposta de pesquisar o desenho de crianças de 9/10 anos busca compreender e minimizar esse distanciamento, impulsionando a criança de intenções para fazer arte. Assim como Derdyk (2010: 29), consideramos que o ato de
“desenhar objetos, pessoas, situações, animais, emoções, ideias são tentativas
de aproximação com o mundo”. E podem ser expandidas!
2. Desenhando o movimento do corpo

Em sala de aula, apresentamos às crianças a proposta de que desenhassem corpos em movimento, utilizando o material sobre as mesas: tinta guache e pincel.
Nesse instante, uma exclamação seguida da expressão de espanto dos alunos
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Figura 1. Detalhes desenho de Julia Maia, 10 anos. (tinta
guache, pincel, papel canson A4-branco) / 2012. Fonte: própria.
Figura 2. Detalhes da figura humana presente nos desenhos
de crianças de 10 anos. (tinta guache, pincel, papel canson
A4-branco) / 2012. Fonte: própria.
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foi verbalizada por todos: “Em movimento!?”. Procuramos com a proposta ir
além da representação da figura humana, provocando o desenho das crianças
para além dos esquemas habituais.
Durante a intervenção, os alunos socializaram os materiais, ideias e fizeram
muitos comentários. Hipóteses e estratégias foram levantadas pelas crianças
durante a intervenção, onde todos participaram e contribuíram com as produções uns dos outros.
“Olha só professora! Veja como está cansado!!!”, diz Julia Maia mostrando seu
desenho (Figura 1). “Parece que está subindo um morro”, comenta Gabriel.
Percebemos no desenho de Julia Maia a presença da figura-fundo, mas é
preciso termos atenção ao um detalhe singelo do desenho: a profundidade. A
paisagem desenhada nos apresenta a ideia de profundidade por meio do rio que
se origina no plano distante, por entre as árvores em diferentes planos, relacionadas à imagem principal do desenho, a figura humana.
A figura humana é desenhada de perfil, onde rosto braços e pernas são vistos seguindo o movimento de caminhar, subir o morro como nos diz a criança. Elas acrescentam nas produções as suas percepções de movimento ao corpo que desenham.
Arnheim (2005: 180) nos descreve a construção da figura humana pela
criança, onde os olhos e mãos fazem parte de um todo nos apresentando um
pequeno recorte de toda complexidade que envolve a ação do desenhar.
Com o tempo, contudo, a criança começa a fundir várias unidades por meio de um
contorno comum mais diferenciado. Tanto os olhos como a mão contribuem para este
desenvolvimento. Os olhos se familiarizam com a forma complexa que resulta da combinação de elementos até que seja capaz de conceber o todo composto como uma unidade. Quando isto é conseguido, os olhos guiam com segurança o lápis continuamente
em movimento ao redor do contorno ininterrupto de uma figura humana inteira, incluindo braços e pernas. Quanto mais diferenciado for o conceito, maior a habilidade
exigida para trabalhar desta maneira.

O traço contínuo contornando ininterruptamente a figura humana que Arnheim nos descreve pode ser observado nos desenhos de algumas crianças (Figura 2). O movimento contínuo do pincel percorre a folha construindo a figura
humana, no mesmo movimento do traço durante a escrita.
Martins (1992: 56) nos indica que “o desenho nasce das primeiras linhas que
se traça. São elas que vão apontando desafios, propondo ideias...”. Segundo a
autora, antes do desenho há um pré-desenho que inicia no pensamento, uma
ideia a ser concretizada pelo desenho, o registro do olhar-pensante sensível do
autor, ampliando conceitos, redimensionando o olhar sobre o mundo.
Outro desenho nos chama a atenção (Figura 3). Gabriel M, por exemplo,
destaca o movimento que o corpo faz e nos mostra o detalhe do olho que pisca,
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Figura 3. Um corpo em movimento. Desenho e detalhe da
produção de Gabriel M., 10 anos. (tinta guache, pincel, papel canson
A4-branco) / 2012. Fonte: própria.
Figura 4. O desenho de Luccas, 10 anos e seu processo de criação.
(tinta guache, pincel, papel canson A4-branco) / 2012.
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Figura 5. Detalhes dos desenhos das crianças participantes da pesquisa.
Ttinta guache, pincel, papel canson A4-branco) / 2012. Fonte: própria.
Figura 6. Composição dos desenhos das crianças participantes da pesquisa.
(tinta guache, pincel, papel canson A4-branco) / 2012. Fonte: própria.

—“Posso desenhar a lápis e depois pintar?”
— “Por quê?”, perguntamos.
— “Tenho medo de errar com a tinta”.
— “Não se preocupe, você vai conseguir. Pode usar o lápis,
mas tente com o pincel. Você vai conseguir, ok?”

Iniciando o desenho com o lápis grafite, Luccas percebe que seus colegas desenham com o pincel. Deixa o lápis grafite e a borracha ao lado e começa a
desenhar com o pincel e a tinta guache, ainda inseguro em realizar seu desenho, mas certo de enfrentar essa insegurança. É importante estarmos atentos
ao processo de criação da criança e estarmos prontos para acompanhar seu
desenvolvimento.
Conforme as crianças crescem, devido às exigências do meio e da própria
escola, as crianças passam a desenhar seguindo padrões há tempos exercitados nas “atividades”, como por exemplo, a árvore de tronco marrom e folhas
verdes, o sol desenhado no canto da folha, a nuvem azul, o “homem palito”, os
pássaros de dois traços (Figura 5). Em outros momentos, seguem ao comando:
“Pinte dentro do desenho”, recebendo uma imagem impressa a ser pintada.
Em todos os desenhos o corpo que se movimenta está presente em um cenário, um espaço (Figura 6) composto por elementos e traços semelhantes, organizados na mesma proporção. Será que estamos formatando o desenho infantil? Seriam suas produções reproduções de modelos? O que distingue estas
produções de outras que são inventivas? Qual nosso papel como professores?
Vemos e ouvimos as crianças em produção para perceber seus processos?
Percebemos que a escolarização da criança pode propiciar o esquecimento,
o abrandamento da imaginação infantil durante o desenvolvimento das suas
capacidades cognitivas e criativas, mas proposições adequadas e significativas
podem despertá-las também.
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repetindo-o para fora do corpo, sinalizando. Indica também que todo o corpo se
movimenta. Olhos que interagem com o desenho, criando, despertando nosso
olhar. Aqui a criança cria para inventar uma resposta ao desafio proposto. Mas,
será sempre assim?
Através do desenho as crianças podem dizer tudo o que pensam e ao mesmo tempo podem não dizer nada. Enquanto desenham, as crianças estariam
presas a estéticas ou padrões culturalmente pré-estabelecidos? Será que o ato
de desenhar das crianças ocorre livre de interferências, onde simplesmente desenham e dão asas à sua imaginação? Luccas, 10 anos, demorou a iniciar seu
desenho do corpo em movimento (Figura 4).
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Figura 7. Detalhes do desenho de Alexandre, 10 anos, (tinta guache,
pincel, papel canson A4-branco) / 2012. Fonte: própria.
Figura 8. Detalhes dos desenhos de Eduardo, 10 anos e Lucas F, 10 anos.
(tinta guache, pincel, papel canson A4-branco) / 2012. Fonte: própria.
Figura 9. Detalhes dos desenhos de João Vitor, 10 anos e Mariana, 9 anos.
(tinta guache, pincel, papel canson A4-branco) / 2012. Fonte: própria.
Figura 10. Elementos presentes nos desenhos de Larissa Tainá, 10 anos,
Vivianna, 10 anos, Guilherme, 10 anos e Pedro R., 9 anos. (tinta guache,
pincel, papel canson A4-branco) / 2012. Fonte: própria.

Transformando-se, a matéria não é destruída de seu caráter. Pelo contrário, ela é
mais diferenciada e, ao mesmo tempo, é definida como um modo de ser. Transformando-se e adquirindo forma nova, a matéria adquire unicidade e é reafirmada em
sua essência. Ela se torna matéria configurada, matéria-e-forma, e nessa síntese entre
o geral e o único é impregnada de significações.

Transformar a matéria e lhe atribuir um novo significado a partir daquilo que se
cria e [re]cria, modificando, aproximando, pertencendo. Repertórios e experiências vividas servem de combustível para a criação das crianças.
A transformação da matéria em algo significante para aquele que a manipula é possível de ser observada nas produções das crianças, onde tinta e papel
ganham movimento, significado, vida. Para Alexandre (Figura 7), “A mulher
gorda pega a maçã”, representa um corpo em movimento, não apenas pela figura humana, mas também pelo cenário e detalhes do desenho como as maçãs
caídas no chão, os cabelos da mulher soltos, a mão que pega a fruta, elementos
que transmitem a ideia do autor.
No desenho de Eduardo, o corpo em movimento está “brincando com a espada”, empunhada ao alto, segurada pelo corpo que tem um adorno na cabeça,
seria um chapéu com uma pena, representando talvez uma personagem literária. No desenho de Lucas F., o movimento do corpo ocorre devido à situação
representada, onde “Ele está fugindo de um burro”, apresentando além da figura
humana, o próprio animal responsável pela ação do corpo (Figura 8).
Segundo Derdyk (2010: 90), “a interpretação verbal que a criança realiza ao
ver ou ao fazer o seu desenho muitas vezes se transforma numa outra ‘estória’.
Às vezes é pura constatação, em outras, é atribuição de valor”. Suas expressões
sobre o que desenham retratam a aproximação do fazer artístico às suas realidades vivenciadas ou imaginadas.
Diversas representações de movimento foram realizadas durante a intervenção e em todos os desenhos notamos a preocupação das crianças em retratar o
movimento escolhido, interferindo na posição do corpo, utilizando elementos
que contextualizam o ambiente em que são representadas as figuras humanas,
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Arnheim (2005) descreve a imaginação artística como algo que se aproxima da invenção, uma nova forma ou conceito em substituição a um velho
assunto, ou a um conteúdo passado. Podemos olhar os desenhos produzidos
pelas crianças como novas soluções transformadoras daquilo que lhes é proposto na intervenção. O desenho representa para as crianças uma forma de
expressar e demonstrar suas visões de mundo e o próprio mundo à sua volta.
No ato de desenhar, pensamento e sentimentos estão interligados. Segundo
Ostrower (2001: 51),
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auxiliando a representação e compreensão da ideia que pretendem transmitir.
Observando as produções das crianças (Figura 9), João Vitor desenha o
corpo que movimenta as mãos, subindo e descendo, da mesma forma que Mariana, representa o corpo fazendo o polichinelo, movimentando os braços. Em
todos os desenhos notamos que os movimentos são identificados pelos traços
próximos às mãos e aos braços, imprimindo ao desenho a ideia de ação, elemento presente nas histórias em quadrinhos, representando a continuidade
dos movimentos. Percebemos nos traços das crianças a influência da cultura,
onde interagem e se apropriam de elementos do contexto social para a construção de suas produções.
Atentos aos elementos presentes nos desenhos das crianças, os detalhes são
importantes para transmitir seus olhares, suas percepções sobre a ação proposta (Figura 10). O corpo que pula corda não é representado apenas com o elemento “corda”, mas sim com o movimento dos cabelos, os pés que se elevam
do chão durante o saltar a corda e os braços e pernas que em um movimento
sincronizado pulam o obstáculo que encontram.
A percepção das crianças recorre a diferentes elementos para complementar sua ideia, o seu olhar-pensante sobre o corpo em movimento. Objetos presentes no cotidiano das crianças são retratados em suas produções. O rádio que
transmite a música preferida e que desperta o corpo para dançar, ou o trampolim que impulsiona o corpo a saltar, arteiro, brincante.
Podemos ampliar a percepção das crianças sobre o corpo quando observamos, por exemplo, a representação do cotovelo e do joelho no corpo. Percebemos que a “quebra” está presente em poucos desenhos. Este poderia ser um desafio na compreensão da criança sobre o corpo em movimento. Que experiências poderiam ter sido vivenciadas para despertar hipóteses sobre esse corpo?
Cada elemento utilizado pelas crianças auxilia a construção da fantasia infantil, através dos elementos do mundo real. Segundo Vygotsky (2009), a imaginação pode criar diferentes combinações, misturando primeiro elementos reais
para em seguida acrescentar imagens de fantasia. Quanto mais rica for a experiência das crianças, maior será o material à disposição da imaginação infantil.
Trilhando caminhos, despertando olhares

É preciso considerar que “o desenho é a manifestação da uma necessidade vital
da criança: agir sobre o mundo que a cerca, intercambiar, comunicar” (Derdyk,
2010: 48). Sendo assim, precisa ser valorizado na escola, a qual precisa oferecer
meios para o seu desenvolvimento.
Esse agir sobre o mundo nos evoca a termos um olhar mais detalhado sobre as produções das crianças. Neste sentido é também importante propor às
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crianças desafios estéticos que as façam imaginar e buscar soluções inusitadas.
Assim, a resposta ao pedido de desenhar o corpo em movimento, oferece a oportunidade de verificar a imaginação criadora e a percepção sensível das crianças.
Os olhares das crianças sobre o mundo são ampliados no momento em que
aquilo que é visto, passa a ser percebido, compreendido e incorporado a uma nova
realidade a ser construída. Assim, as leituras das produções sígnicas das crianças através dos desenhos infantis devem ser lidas com olhos de descobridores.
Propomos com esse trabalho despertar em todos nós, professores e pesquisadores, olhares desbravadores em busca de algo a mais daquilo que é representado no desenho das crianças. Mas, não basta ilustrar a análise com os desenhos. Ao utilizar princípios da pesquisa baseada em artes (Viadel & Roldan,
2012), é possível visualizar a análise tornando-a visual e mais próxima dos leitores, sejam pais, professores ou as próprias crianças. Assim poderemos conquistar um olhar amplo e ao mesmo tempo delicado, perceber os detalhes, compreender os movimentos da construção, entendermos que no desenho infantil há
vida e sua essência é brincante.
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Resumo: Este artigo apresenta de forma crí-

tica uma proposta de utilização da linguagem
dos memes da internet na criação de bandas
desenhadas (ou histórias em quadrinhos) em
uma aula de arte com adolescentes do terceiro ciclo do ensino básico em Portugal (equivalente às séries finais do ensino fundamental
no Brasil). A partir da resignificação de imagens de memes colhidas na internet, faz-se
a crítica acerca da linguagem utilizada e das
possíveis relações com o quotidiano adolescente na construção de novos limites identitários globais, baseados essencialmente na cultura jovem das redes sociais em oposição (ou
justaposição) às referências locais ou regionais. Como ponto de partida, faz-se uma análise teórica dos conceitos, desde a origem do
termo “meme” de Richard Dawkins, aos estudos culturais da identidade de Stuart Hall e
Fernando Hernandéz, para depois ser exposta a proposta pedagógica e seus resultados.
Palavras chave: artes visuais / estudos culturais / cultura visual / identidade / ensino
/ educação / redes sociais / meme / meme
da internet.

Title: The memes on the representation of teen-

ager identities
Abstract: This paper presents, in a reflective
way, a proposal for the use of “internet memes”
and its language by creating comics in an art
class with children in their third term of basic
education in Portugal. From the sampling of
“meme drawings” gathered from the internet,
a study of the language used and possible relations of these images is developed within
the daily life of teenagers and how they could
be building new global identity boundaries,
based essentially on the youth culture of social
networks in opposition (or juxtaposition) to local or regional references. As a starting point, a
theoretical analysis of concepts is made, starting
from the origin of the term “meme” by Richard
Dawkins to cultural studies of Stuart Hall and
Fernando Hernández, concluding with the planning and production in class and its outcomes.
Keywords: visual arts / cultural studies / visual
culture / identity / education / social networks
/ meme / internet meme.

1. Pensando os conceitos
1.1 Identidade pós moderna no ciberespaço das redes sociais

Por sua origem latina, a palavra identidade (identi den) sugere o idêntico, uma
coisa que é sempre igual e não se modifica. Este conceito foi aplicado diretamente ao sujeito na modernidade, baseando a identidade em coisas consideradas universais e imutáveis, como a razão e a moral. Em oposição, o sujeito
pós-moderno, ou contemporâneo, é fragmentado, composto não de uma única,
mas de várias identidades, por vezes contraditórias. Stuart Hall afirma que as
mudanças institucionais e estruturais nas culturas contemporâneas vêm produzindo esta instabilidade na identidade do sujeito pós-moderno (2004: 12).
Entre as mudanças, Hall destaca o anti-humanismo, que gerou um grande impacto no pensamento moderno, acabando com o conceito de “essência universal de homem” (2004: 36).
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Estudar a identidade em uma aula de arte é, dentro do paradigma pedagógico
da cultura visual, um desafio latente e fundamental no que toca o desenvolvimento da percepção do “eu” no mundo cultural. Por isso, penso neste artigo
acerca da identidade enquanto conceito e sua relevância na prática educativa
das artes visuais em contexto escolar, tendo como base o estudo de caso aplicado em campo.
A proposta que serve como caso para estudo neste artigo consiste na experiência de utilização de imagem “memes” em uma aula de artes. Os memes em
questão são personagens genéricos que, ao invés de personas, representam estados de espírito como “solidão” (forever alone), espanto (poker face), coragem
(challenge acepted), etc. Essas entidades visuais abundam atualmente nas redes sociais de diversas formas, principalmente como história em quadrinhos
(banda desenhada), descrevendo situações humorísticas quotidianas. Essas
imagens são produzidas de forma anônima por milhões de pessoas ao redor
do globo, unidos por uma linguagem de representação visual mundial, móvel, constituindo as identidades do “sujeito pós-moderno”. Como proposta,
levo os memes para a sala de aula e proponho a tomada de consciência e crítica
acerca dos conceitos de cultura e identidade através de uma experiência de
apropriação criativa.
Enquanto educador/pesquisador, proponho o pensamento acerca da possibilidade de abertura na prática pedagógica em artes visuais, enxergando a linguagem contemporânea das redes sociais como uma nova narrativa geradora
de muitos significados relevantes no estudo da cultura contemporânea, materializada na representação visual gerada e consumida nesses espaços.
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A comunicação de massa e interpessoal no ciberespaço expandiu (e segue
expandindo) os mundos habitáveis (cibermundos), gerando um confronto entre os símbolos regionais e os globais e, por isso, instabilidade entre o entendimento do “eu” interior e do “eu” social. Um sujeito pós-moderno pode ter, por
exemplo, como língua predominante o inglês nas suas relações diárias, independentemente de onde nasceu. Na rede social, o seu perfil é aberto e sempre
possível de ser alterado. Ele pode, inclusive, ser dois sujeitos paralelos, tendo
perfis diferentes conforme seus objetivos nas diferentes redes de relacionamento. Serão estes perfis índices para entendermos o conceito da identidade
contemporânea?
Paul Virilio (1997: 44) afirma que a internet pode acabar com a percepção
que temos do nosso corpo próprio e que o desafio contemporâneo é ser um cidadão do mundo com consciência do aqui e do agora (hic et nunc). O corpo próprio, que relaciono aqui com a ideia de identidade (consciência do eu), é composto por três corpos diretamente ligados, conforme Virilio: o corpo territorial
(conectado ao planeta e à ecologia); o corpo social e o corpo animal e humano
(1997: 46). Para o autor, não há corpo próprio sem mundo próprio. Ser é estar
presente aqui e agora.
O “muro”, onde os usuários expõem seus posicionamentos e constroem
suas narrativas (através de imagens, textos e mídias) nas redes sociais pode representar o corpo virtual que, conforme Virilio, faz oposição aos corpos territorial e animal, levando a perda da consciência do corpo próprio. As narrativas no
muro são construídas a partir da história dos usuários, como uma colcha de retalhos global. Esses retalhos não devem, porém, ser escolhidos por acaso. Pensar criticamente o ciberespaço como representação simbólica do eu é papel da
educação da cultura visual, através do desenvolvimento da visual literacy (Hernandez, 2009: 22). As grandes empresas de internet, certamente, têm consciência do seu poder na representação das identidades, vendendo ‘a peso de ouro’
cada informação acerca dos usuários no mercado da publicidade direcionada.
Pensar desde diferentes ângulos a nossa identidade através da representação
visual pode ser um caminho para o entendimento dos mecanismos dessas redes e como podemos tornar-nos, para além de consumidores de imagens, produtores de sentido no mundo e no cibermundo.
1.2 O que são memes?

Richard Dawkins, em 1976, definiu a partir do termo grego “mimeme” o conceito de “meme”, uma unidade mínima de conhecimento/imitação, análoga ao
gene biológico, que compõe o caldo da cultura humana (2006: 189). Os memes,
conforme Dawkins, podem ser melodias, ideias, slogans, modas de vestiário e

Os computadores nos quais os memes vivem são os cérebros humanos. O tempo possivelmente seja um fator limitante mais importante do que o espaço de armazenamento; ele é objeto de forte competição. O cérebro humano e o corpo por ele controlado
não podem fazer mais do que algumas coisas de cada vez. Se o meme quiser dominar a
atenção de um cérebro humano, ele deve fazê-lo às custas de memes rivais (2006: 197).

Desde essas definições, podemos pensar o meme da internet como qualquer
entidade de informação digital passível de ser propagada em escala global via
redes sociais, independentemente do seu conteúdo. Os memes se propagam
através da imitação e, durante esse processo, sofrem modificações uma vez que
não são replicadores de altafidelidade (2006: 189). Como exemplo, apresento a
imagem que circulou na rede social Facebook (fevereiro de 2013) de uma “fila”,
onde os indivíduos são representados sentados e seus chinelos alinhados. Observamos que cada contexto adaptou o texto à sua realidade local e linguagem,
alterando o meme ao longo da sua propagação.
2. A proposta pedagógica

Conforme María Acaso, “a corrente que pode ser denominada como Educação
Artística para a compreensão da cultura visual é a proposta pedagógica mais recente dentro do panorama internacional” (2009: 164). Para a autora, os teóricos
chave dessa corrente são Kerry Freedman e Paul Duncum, além de Fernando
Hernandez. A proposta consiste na abertura do currículo da arte/educação para
além do estudo das representações de caráter artístico, abarcando o conjunto
de objetos, experiências e representações a partir dos que criamos significado
através da linguagem visual que formam parte da nossa vida quotidiana.
O hiper desenvolvimento da linguagem visual proporcionado pelos meios
de comunicação de massa e interpessoal, conforme Acaso (2009: 163), levaram
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até deuses. Os memes propagam-se pelo processo de imitação, pulando de cérebro para cérebro, sofrendo mutações ao longo desse processo.
Os memes na internet funcionam como os memes definidos por Dawkins,
e parecem replicar-se também da mesma maneira, consoante à longevidade,
fecundidade e fidelidade de cópia (2006: 190). Agora, porém, o veículo entre
os cérebros recetores são as redes sociais na internet. Os memes na internet
expandem-se de maneira extremamente rápida, atingindo milhões de replicações em poucos dias e até horas, rompendo as barreiras de língua e espaço.
Mas em última instância, ainda é o cérebro humano o responsável pela propagação do meme, uma vez que é este o seu criador e este o seu consumidor. Dawkins, já em 1976, faz uma analogia do cérebro com a memória do computador
e da relação entre memes:
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Figura 1. Imagens extraídas de muros da rede social
Facebook (www.facebook.com) em Fevereiro de 2013.

ao desenvolvimento de uma hiper-realidade, ou realidade simulada, que opera
através da confusão entre o verdadeiro e o falso. O objetivo do educador da cultura visual será o de propor a desconstrução dos imaginários hiper-reais através
de processos críticos de análise e criação.
Identidade é um dos temas principais de estudo da educação artística para
a cultura visual, uma vez que o indivíduo se apropria de características das
representações visuais, dando forma a sua noção de individualismo (Acaso,
2009: 163). Acredito que uma construção identitária (ou a construção do “ser
eu” e deixar de ser o que os demais querem que seja) pode passar pelo entendimento da capacidade de produção e duplicação de conteúdos em escala global
que cada indivíduo hoje tem através das redes sociais. Os memes podem ser,
dentro dessa proposta, um veículo para a desconstrução e entendimento da
linguagem visual.
2.1 Plano de estudos
2.1.1 Contexto

O cenário onde desenvolvi a proposta de criação de memes em aula foi a Escola
Secundária António Damásio, no ano de 2012 em Lisboa, Portugal. As turmas
em questão foram as do oitavo ano do ensino básico, na disciplina de Expressão
Plástica. As duas turmas eram compostas por 12 e 15 alunos respetivamente,
de ambos os sexos e provindos de bairros sociais da capital. Tínhamos à disposição computadores conectados à internet com sistema Ubuntu e um projetor
multimídia. O tempo disponível para a atividade eram dois blocos de noventa
minutos, divididos por um intervalo de uma semana.

Mapa para dar sentido ao trabalho:
— O que são memes? De onde eles vêm?
— Qual a minha relação com os memes?
— Qual a relação dos memes comigo?
— O que estes memes representam?
— Qual o tipo de meme que vamos trabalhar e por quê?
Após a conversa, os alunos devem começar seus trabalhos práticos a partir
do download das imagens para colagem. Sugiro as imagens disponíveis no site
ForShared (www.4shared.com), por estarem em alta definição, bastando pesquisar por “imagem de memes” (imagem 2). Depois de observar as imagens,
os alunos devem discutir com o colega de grupo acerca de qual será a história.
Questões para orientar os grupos: Os memes vão representar quem ou o quê?
A história será humorística, como as que acabamos de ver no mural? Ou uma
narrativa acerca do dia-a-dia na escola ou no país?
O processo deve ser continuado durante o tempo restante das aulas, sempre
acompanhado por observações e sugestões (de todos). Cada grupo deve desenvolver ao menos três histórias, escolhendo uma para ser publicada.
3. Crítica do processo, uma avaliação

A proposta de criar histórias com memes foi muito bem recebida pelos estudantes, que já conheciam o tema nas redes sociais, mas nunca tinham parado
para pensar no assunto. Pude sentir a surpresa por parte deles, uma vez que
não esperavam ver essas imagens tão atuais e quotidianas em uma aula de
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Primeiramente, proponho uma conversa acerca do tema para mapearmos os
conceitos. O objetivo é conhecer o grau de relação de cada um dos estudantes
com os memes enquanto consumidores, produtores e reprodutores dos mesmos. Durante a conversa imagens e vídeos são projetadas e os conceitos explorados. Um ponto importante da conversa é esclarecer qual o tipo de meme será
trabalhado e qual a ferramenta necessária para o nosso objetivo. Proponho a
ferramenta gráfica nativa no sistema operacional Ubuntu, o Gimp, pois atende
às necessidades de colagem de imagens e criação de textos, além de assemelhar-se com as ferramentas gráficas do Windows, como o Paint, tornando fácil
a aprendizagem.
Durante a conversa, são observadas imagens de memes colados no muro do
blog da turma, alguns vídeos também colados no muro são apresentados.
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2.1.2 Planificação
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Figura 2. Imagens extraídas do pacote de memes (www.4shared.com).
Figura 3. Trabalhos realizados por grupos de estudantes.

Conclusão

Trabalhar com memes em sala de aula representou para mim um momento de
desconstrução de alguns paradigmas estereotipados acerca do que é e o que
não é conteúdo para ser estudado na escola e, mais especificamente, em uma
aula de arte. Acredito que o ponto de maior tensão de toda a atividade foi o confronto que tivemos com as linguagens consideradas desapropriadas, ou palavrões, utilizados pelos memes da internet. Posso, enquanto professor, permitir
o uso ou a presença desse tipo de linguagem na escola? Acredito que não posso,
uma vez que estou sob uma hierarquia institucional.
A limitação nas expressões verbais (consideradas inapropriadas) incluiu
o elemento (ou contexto) “escola” à criação dos memes, modificando-os mais
uma vez (lembremo-nos que os memes não são replicadores de alta fidelidade, conforme Dawkins). A linguagem utilizada não pôde ser exatamente a dos
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arte na escola. Pensar acerca de si próprios através das histórias com memes
pareceu-lhes um desafio estranho no princípio, mas a maior parte dos grupos
aceitou a proposta.
Sobre o trabalho prático, o recorte e a colagem no software Gimp resultou
mais difícil do que o esperado, levando-me a propor a impressão de algumas
imagens e a montagem de forma manual das histórias para alguns grupos. Após
esse processo fotografei as montagens para a publicação no blog. O problema
técnico nos levou a refletir acerca de diferentes possibilidades para além do
computador para nossos objetivos de criação online. “Poderíamos criar memes
fotografando uns aos outros”, sugeriu uma estudante.
Observando o resultado final dos trabalhos, percebi que a totalidade das
histórias desenvolvidas pelos alunos já existem na internet, e isso acredito
não ter sido um problema, uma vez que o conceito do meme é a imitação, e
o objetivo deste trabalho foi percebermos as alterações que o mesmo sofre
a cada duplicação, além dos motivos que levaram o aluno à escolha daquele
meme e daquela história. A linguagem utilizada chamou-me a atenção, uma
vez que um grupo optou por escrever tudo em inglês, distanciando o trabalho
da proposta que era a representação de si próprios. Apesar da maior parte dos
estudantes ser de etnia africana, ninguém alterou a cor dos personagens recortados para identificação.
Por fim, os trabalhos foram publicados no blog para serem comentados. Todos os estudantes gostaram da experiência e muitos afirmaram querer trabalhar mais com outros tipos de memes nas próximas aulas. Chegamos à conclusão de que um meme novo pode ou não se tornar famoso, e que qualquer um de
nós pode ser criador, para além de simples propagador ou espectador.
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adolescentes na rede social, mas uma nova, adaptada ao contexto escolar, fazendo-os perceber a distância que existe entre o que podemos fazer no lazer que não
pode ser feito em contexto escolar e, principalmente o porquê dessa limitação.
Ter consciência das distâncias (entre o mundo da rede e a escola), conforme
o pensamento do Virilio (1997: 44), é um exercício fundamental para entendermos o “aqui e o agora”. Saber onde estávamos durante o exercício de criação
numa aula de arte, presos às nossas limitações enquanto estudantes e professor, pode ter nos ajudado a perceber nossos mundos próprios e nossos corpos
próprios, quem sabe ajudando na construção reflexiva das nossas identidades.
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Resumen: El artículo reflexiona sobre un
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Practices with teens that no chose visual arts
Abstract: This article reflects about a production, development and comprehension project
of art education addressed to teens, in Montevideo, by a proposal based in the Art / Science
/ Technology relationship.
Keywords: Visual Culture / contemporary practices / educational contents.

Introducción

Las reflexiones acerca la perspectiva de la cultura visual nos remiten a nuevas
cartografías de la educación de las artes visuales. Si la cultura es inestable, móvil -y si los sujetos se establecen en ella con raíces desarrolladas en tierras diversas, cuyas fertilidades debemos buscar en nuestro cometido como educadores—, los desafíos son siempre renovados.
Hemos asistido a textos de autores preocupados por los acontecimientos
culturales que definieron los modos surgidos del llamado giro de la imagen, o
giro pictorial (Mitchell 2009), o giro icónico (Moxey, 2009; Agirre, 2011), donde
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se reconoce el lugar de las imágenes visuales como espacio de narratividad.
Esta superación de lo lingüístico implica el reconocimiento de la condición de
lo visual y su posibilidad enunciativa. W. J. T. Mitchell ha referido a este giro
enfáticamente:
Lo que quiera que sea el giro pictorial, debe quedar claro que no se trata de una vuelta
a la mímesis ingenua, a teorías de la representación como copia o correspondencia,
ni de una renovación metafísica de la ‘presencia’ pictórica: se trata más bien de un
redescubrimiento poslingüístico de la imagen como un complejo juego entre la visualidad, los aparatos, las instituciones, los discursos, los cuerpos, la figuralidad. [...]
(Mitchell, 2009: 23)

Tal descubrimiento tiene sentido en la comprensión de la experiencia estética fuera de del ámbito especializado, tal como sostiene Mitchell en respuesta a
Boehm “...there is no doubt that a pictorial turn has also occurred at the level of
popular perception, in relation to new technologies of production, distribution,
and consumption of images” (Boehm & Mitchell, 2009: 114)
La cultura visual es una oportunidad para producir movimientos: desde el
refugio de la solidez aparente de las disciplinas organizadas hacia las inseguridades alternativas respecto de lo que sucede a nuestro alrededor. Es una posibilidad para atrevernos a pedir algo más que aquello sobre lo que poseemos
seguridad y evidencia tranquilizadora.
Así, realizamos la experiencia del proyecto “Muérdago”, en el Espacio de Arte
Contemporáneo (EAC) de Montevideo. Llevado adelante por un equipo de trabajo de origen en la Universidad de la República (Montevideo, Uruguay), logró una
alternativa educativa que relacionó la perspectiva de cultura visual — y las prácticas de arte y de representación contemporánea —, con la enseñanza secundaria.
1. Consideraciones iniciales

Se trabajó con grupos de los últimos años de Enseñanza Secundaria (Bachillerato) que no estuvieran vinculadas a las artes o ciencias humanas y sociales; adolescentes que hubieran elegido opciones biológicas y científicas para su formación.
A nivel de Bachillerato se debe elegir una orientación que eventualmente ha
de preparar para estudios posteriores o universitarios; adolescentes de dieciséis
años tempranamente se ubican respecto a las disciplinas.
Una de las hipótesis consideraba que los estudiantes que eligen tales alternativas se ubican distantes a la producción cultural y artística, y especialmente
a las que tienen que ver con la contemporaneidad o fuera de las formas modernas de la pintura y la escultura.
El proyecto tendría éxito reconociendo que existen saberes de los estudiantes
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Figura 1. Fotografía de Marcela Blanco. A partir del video
de registro de una acción performática adolescentes de 5º año de
Enseñanza Secundaria, orientación Biológica. Montevideo, (2012).
Figura 2. Fotografía de Sandra Marroig. Muñecos producidos
por adolescentes de 5º año de Enseñanza Secundaria, orientación
Científica. Montevideo, (2012).
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Figura 3. Fotografías de Muriel Stathakis y selección del autor.
A partir del registro de una acción performática adolescentes de 5º año
de Enseñanza Secundaria, orientación Biológica. Montevideo, (2012).
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que el sistema educativo no releva y que podrían surgir en este trabajo. Tal como
escribe Fernando Hernández:
Los jóvenes tienen otros saberes, saben de otras cosas, pero al no ser oficiales, al no
formar parte de la comunidad de discurso de la escuela, no son tenidos en cuenta.
En este sentido, se considera que desde pequeños, el discurso de la escuela es el que les
marca, porque el que no sabe lo que se pide en la escuela, queda marcado y esta señal
se interioriza. (Hernández, 2011a: 11)

Para que el cambio pueda suceder hay que pensar que las personas tienen capacidad de representación y producción simbólica, condiciones creativas para dar
sentido al mundo, y no sólo pueden hacerlo quienes el sistema cultural reconoce
y autoriza. La formulación de Mitchell (2009), supone una relación compleja de
los artefactos visuales y las imágenes con la posibilidad y lugar de otros creadores a todo nivel. El desafío para los profesores ha de ser rescatar formas, recursos
y tecnologías para la educación de las artes visuales. Como sostiene Bourriaud:
Lo que realmente importa es lo que hacemos con los elementos puestos a nuestra disposición. Somos entonces locatarios de la cultura; la sociedad es un texto cuya regla
lexical es la producción, una ley que corroen desde adentro los usuarios supuestamente pasivos a través de las prácticas de postproducción (Bourriaud, 2007: 23).

Las prácticas artísticas contemporáneas habilitan nuevas formas de producción,
de relaciones subjetivas y con las imágenes visuales a favor de expresiones híbridas que podrían transformar la educación. Se muestra así la idea contemporánea que nos moviliza: reconocer la relación de las artes visuales con otras formas
culturales y con distintas miradas disciplinares sociales o científicas. Espacios
donde multiplicar alternativas donde los estudios de cultura visual han generado maneras de comprender y actuar con y desde los repertorios de imágenes y
tecnologías visuales acerca de lo cotidiano (Hernández, 2007).
Es posible ir más allá de las imágenes de las artes visuales hacia la ampliación del alcance de su acción teórica y de actuación. Como sostiene Belidson
Dias, las visualidades son articuladoras de nuestra vida diaria:
[…] se tornaron productos y objetos materiales esenciales para nuestras vidas, entonces, […] voy a denominar el tipo de cotidiano ampliado como ‘cotidiano espectacular’,
[…] el espectáculo es la relación social, histórica y política entre las personas mediadas
por la visualidad (Dias, 2012: 67).

Las relaciones cotidianas con las imágenes han multiplicado su producción no
profesional y los repertorios visuales se sostienen en las posibilidades tecnológicas y multimediales que son la condición dominante de la época actual:

No es posible abordar la educación de las artes visuales sin reconocer aquel
cotidiano espectacular desde las imágenes publicitarias, corporativas, identitarias, o políticas. Tampoco evadir que se multiplican en soportes y formatos que
trascienden fronteras físicas y se instalan en las identidades, a pesar de distancias geográficas, y en la cercanía y hasta intimidad de los sujetos y sus vínculos.
En el mundo actual “las personas se interrelacionan unas con otras a través de
las distancias y a través de los países.”(Padró, 2011: 128)
En el giro epocal, en la espectacularidad y en la inmaterialidad de las imágenes hay que preguntar qué consecuencias producen esas transformaciones,
entre un mundo textual y un mundo audiovisual, con adolescentes. Se necesita
incluir la crítica de las imágenes, artefactos y tecnologías que constituyen las
formas en que los adolescentes producen sus propias visualidades, identificaciones y relaciones con otros sujetos y con el mundo.
La visualidad es la forma social en que nos relacionamos con las imágenes,
hasta en lo que se nos muestra natural y cotidiano. Desde tales realizamos esta
experiencia para la comprensión y acción con profesores de enseñanza secundaria y adolescentes.
2. El proyecto “Muérdago”

Propuesto sobre la base de un laboratorio pedagógico en artes visuales, su formato puede ser el de una curaduría educativa en el EAC de Montevideo. Nos
posicionamos desde la perspectiva de análisis y comprensión de la cultura visual y la construcción de identidades relacionales del arte contemporáneo con
la intención de inocular nuevas maneras y alternativas educativas.
La perspectiva de cultura visual considera la importancia de la visualidad
en la contemporaneidad, donde imágenes, artefactos y tecnologías que operan
como medios tienen que ver con la significación, representación y narración
que laas personas realizan a nivel estético, ético y social.
Del EAC, como espacio expositivo, nos interesaban las prácticas artísticas y
visuales; la realización y relación con las personas (sea espectadores iniciados en
el tema, sea que no tengan contactos anteriores con estas prácticas culturales).
Desde mediados del XX el campo cultural ha reconocido la multiplicidad de
identidades sociales y culturales y las distintas formas de narración relacionadas
a las obras artísticas. Las artes han generado formas creativas y de lenguajes que
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[...] toda persona pueda ser productora y distribuidora de materiales visuales y audiovisuales de todo tipo ha desencadenado un imparable proceso de <amateurización> de
las prácticas creativas, que estadísticamente suponen una parte muy importante de los
contenidos disponibles en la red (Prada, 2012: 39).
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hacen complejas y confunden las modalidades en las que los profesores en general están entrenados, borrando los límites con otras producciones de lo social.
La condición formal y las maneras analíticas en que se ha abordado modernamente la educación de las artes visuales no da cuenta ya del conjunto complejo de discursos que las producen. La perspectiva de la cultura visual y la condición relacional da oportunidades para que se revelen las construcciones de
efecto sobre las personas.
Hay que ver las imágenes como enunciados de discurso, más allá de formalidad y apariencia, reconocer sus potencialidades educativas y cuestionar nuestra relación con las mismas. Es importante descentralizar la ocurrencia de lo
artístico a nivel institucional y simbólico; indagar lo visual respecto a las biografías de las personas como representación y significado, con usos y finalidades
diversos a lo artístico.
La pluralidad se impone en tanto no hay una forma de visualización única y
probada como verdadera y se pretende la construcción de un espacio de expresión diversa y colectiva de esa pluralidad. En las producciones artísticas y culturales, las identidades individuales y colectivas tienen relación con las formas
en que las imágenes y las obras son reconstruidas por los sujetos en calidad de
espectadores. Pero también constituyen a éstos desde contenidos y referencias
diferentes: estéticas, quizás, pero también sensibles, emotivas, ideológicas,
conceptuales, etc.
“Muérdago” buscó la relación entre la producción de visualidad, las ubicaciones personales respecto a la ciencia y la tecnología, y las condiciones de
mediación estética, ética y pedagógica. Nuestra mayor crítica posiblemente
deba darse en que, en la educación vinculada a las instituciones culturales, la
influencia de la estética analítica no ha permitido colocar estos asuntos en términos de la experiencia estética sino en lo formal del arte, su historia y la condición del artista.
La experiencia estética remite a públicos y a espacios públicos. Romper el
compartimiento de las artes visuales lleva necesariamente a la condición de
relación con la vida común y con diferentes entornos, en especial educativos.
Esos espacios públicos han sido modificados radicalmente en la transformación de lo urbano, las ciudades han variado sus características incorporando
lo cultural como atracción y ocio, pero también como sitio en que acontece la
creación y la ciudadanía; lo que debe atender las diversas y nuevas maneras de
dar respuestas a sus habitantes.
Es necesario encontrar caminos que nos permitan un abordaje menos rígido
para el análisis de la relación de los públicos con el arte contemporáneo. “Muérdago” buscó contravenir la imagen consolidada del arte en el marco institucional
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del museo moderno investigando interacciones con públicos plurales, adolescentes especialmente relacionados a la formación científica y tecnológica.

— Distancia geográfica y accesibilidad real respecto del EAC.
— Condiciones institucionales de pertenencia colectiva de los participantes.
— Contar con referentes que den respaldo a las actividades a nivel de profesores.
— Proyección de la experiencia.
— Relación de intereses y temas con las actividades artísticas seleccionadas
de la Temporada Nº 7 del EAC.

Habríamos de producir y analizar prácticas de mediación educativa en una
institución especializada, mediante un programa de educación de las artes visuales. Buscamos dar lugar a la inclusión creativa de nuevos espectadores desde la diversidad de las identidades adolescentes, proponiendo un lugar de protagonismo en la producción visual.
Respecto de los tránsitos curriculares de estos adolescentes nuestro cometido iba más allá: a la producción de visualidades desde nuevas redes de trabajo
y vínculos de colaboración.
El nombre de “Muérdago” se eligió por ser una planta parásita, la referencia a las ciencias biológicas fue inmediata: la intención era la de la apropiación
de contenidos por los adolescentes y su transformación respecto a los propios
intereses. Proponer la producción, el desarrollo y la comprensión de formas de
mediación a punto de partida de “parasitar” los contenidos de las propuestas
coexistentes con el proyecto.
Las referencias a la tecnologías, el trabajo con material reciclado, y las alusiones a la biología, de las propuestas expositivas el EAC, eran la excusa para la
aproximación desde los intereses de formación de los jóvenes: ciento cincuenta
estudiantes en grupos de siete a treinta y cinco según el caso.
Las líneas tenían la orientación general de la formación y la participación de
las personas en torno a las manifestaciones artísticas contemporáneas sobre la
base de las construcciones identitarias; las opciones de estudio curricular; y la
formación de los profesionales que trabajan en las instituciones seleccionadas.
Para transformar las condiciones habituales, la visita a las salas habría de
ser el desenlace del propio programa del proyecto. La fase inicial se realizó en
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3. Contexto y realización

Se localizó en tres institutos de Educación Secundaria (Liceos) de Montevideo,
los Nº 26, 65 y 68, considerando el cruce de los siguientes elementos de inclusión social y diversidad:
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las localizaciones de los participantes, en sus propias aulas, con el fin construir
lugares alternativos de ocurrencia de representación visual y favorecer la multiplicación de la relación con las imágenes en nuevos entornos. El espacio expositivo era la excusa y una referencia más y, al tiempo que las actividades se localizan de manera múltiple y diversa a la centralidad institucional y se desarrollan
en diferentes contextos.
4. Conclusiones

Este proyecto considera que la educación de las artes visuales ha de tomar seriamente su relación con lo contemporáneo desde la perspectiva de la cultura
visual y la experiencia estética. Como sostiene Reyes González Vida:
[...] el arte contemporáneo es un producto sociocultural y que una de las principales
características que lo definen radia en la vinculación que existe entre sus artefactos
artísticos y las circunstancias políticas, sociales, económicas y culturales en que se
inscribe (Gónzalez Vida, 2007: 19).

Esto permite que los estudiantes sean protagonistas de la producción visual,
generando posibilidades de representación y construcción de significado. Los
temas en la experiencia, si bien permiten el contacto con la producción artística contemporánea, trascienden la excusa de las obras referenciadas en el marco expositivo y son reutilizados en intenciones propias de los adolescentes; se
ubican en temas transversales expresados en torno al cuerpo, la convivencia, el
consumo y los elementos de identidad. Como refiere Rancière:
La situación del arte hoy en día podría constituir perfectamente una forma específica de una relación mucho más general entre la autonomía de los lugares reservados
al arte y aparentemente todo lo contrario: la implicación del arte en la constitución
de la vida en común (Rancière, 2005: 20).

Las prácticas contemporáneas despliegan nuevas formas de producción, colocadas también en la generación de situaciones que provocan relaciones diversas con los espectadores, modificando las consecuencias pedagógicas. Como
expresa Fernando Hernández, la relación pedagógica:
[…] se articula como un proceso que refleja un encuentro que por incierto se inscribe en
la esfera de lo posible. Por tanto, es un encuentro que afecta (de algún modo) a nuestro sentido de ser estudiantes y profesores, a ellos y a nosotros. [...] Porque la relación
pedagógica tiene que ver con el deseo, no sólo de aprender, sino de ser, juntos y en reciprocidad (Hernández, 2011b: 16).

La educación de las artes visuales, desde la cultura visual, debe considerar el
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potencial pedagógico de estas nuevas relaciones e inscribirlo en alternativas
viables. No para producir nuevos cánones sino para permitir alternativas que
ubiquen a los estudiantes en la posibilidad de la representación y la creación de
sus propias narrativas.
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Resumo: Esta comunicação refere-se à cria-

ção de vídeos de animação em Stop Motion
desenvolvidos durante as aulas de Artes
Visuais e Música de uma escola particular de
São Paulo. A partir do tema “Deslocamentos”
os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental
(de 9 a 10 anos) foram convocados a elaborar animações em subgrupos e apresentaram
grande entusiamo ao fotografar, editar e
montar suas narrativas visuais.
Palavras chave: Deslocamentos / animações / narrativas, movimentos / vídeos.

Title: Moving around the school: stop motion

animation stories
Abstract: This paper describes the creation and
development of stop motion animation stories
during the Art and Music classes at Escola Viva,
São Paulo. From the theme “Displacements”
students of the 4th year of elementary school
(9-10 years) were asked to draw animations
subgroups and showed great enthusiasm when
photographing, editing and assembling their
visual narratives.
Keywords: Stop motion / animation / stories
/ art, displacements.

Introdução

O projeto escolhido para essa comunicação refere-se à criação de dezesseis vídeos de animação em Stop Motion realizados pelos alunos do 4º ano do Ensino
Fundamental (9 a 10 anos) durante as aulas de Artes Visuais no ano de 2012. Esse
projeto foi desenvolvido na Escola Viva, uma escola particular de São Paulo.
Nessa escola trabalhamos a partir de eixos temáticos que norteiam o currículo das diferentes áreas do conhecimento e que variam de acordo com a série escolar. No 4º ano, o eixo temático está diretamente relacionado às áreas de História e
Geografia e às questões dos deslocamentos populacionais, trajetórias familiares

1. Apreciação de novos deslocamentos e percursos

Na fase inicial do projeto, foi proposta pela professora Atelierista uma apreciação
de vídeos sobre Le Parkour, uma atividade que consiste na realização de percursos e deslocamentos não convencionais pelas cidades e que vem se popularizando mundialmente, principalmente pelos vídeos veiculados na internet. Os praticantes do Parkour (em francês, também chamados de traceur ou traceuses) realizam e combinam corridas, saltos, escaladas, rolamentos a partir de obstáculos
e de limites encontrados na própria arquitetura das cidades e nos ambientes
que os circundam. Os vídeos selecionados na internet evideciaram a atividade de Daniel Ilabaka, um praticante de “parkour”. O objetivo dessa apreciação
consistia em criar uma discussão entre os alunos sobre as diferentes possibilidades de deslocamentos, suas relações com as criações artísticas e as diferentes
possibilidades de registros dos percursos. Os alunos mostraram-se encantados
com a qualidade dos movimentos corporais dos “artistas/atletas” e com a
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e deslocamentos nas grandes cidades. Esse eixo temático é constituído a partir de
perguntas norteadoras e pretende-se abordá-lo do ponto de vista interdisciplinar.
Nas aulas de Artes Visuais do 4º ano, buscamos então ampliar o conceito de
deslocamento e conectá-lo ao âmbito artístico; relacioná-lo com a noção de movimento e suas possibilidades nas linguagens expressivas. A ideia não era propor atividades em Artes que facilitassem o entendimento ou a abordagem desse
tema, mas, justamente, propor outros tipos de aproximação criativa a esse conceito de “deslocamento”, que evidenciassem seu caráter complexo e plural.
Essa abordagem, que se pretende interdisciplinar e que vincula diferentes
áreas do conhecimento está conectada também às propostas pedagógicas das
escolas municipais de ensino infantil de Reggio Emilia, na Itália, que afirmam
a importância do trabalho a partir das múltiplas linguagens. Segundo uma entrevista com a Atelierista Vea Vecchi, ao comentar sobre o início do trabalho em
Reggio Emilia, ela diz: “... a linguagem visual era interpretada e conectada com
outras linguagens, todas desse modo ganhando em significado”. (Edwards et al,
1999). Nessa perspectiva, o Atelier pode anunciar-se como importante veiculo
cultural e gerar aprendizagens e descobertas significativas.
Na Escola Viva, a partir da inspiração das escolas de Reggio Emilia, também foi adotado o termo Atelierista para designar o profissional que, além de
lecionar no espaço do Atelier, também atua em parceria com o professor polivalente de sala, no espaço da sala de aula ou em variados espaços pedagógicos,
durante a rotina semanal das crianças. O projeto que relataremos a seguir foi
desenhado por uma professora Atelierista, por um professor de Música e pelos
alunos do 4º ano.

Figura 1. Alunos durante a apreciação dos vídeos
sobre Le Parkour. Fonte: própria. Ano: 2012.
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linguagem contemporânea apresentada nos vídeos. Ao final do dia em que realizamos essa apreciação, durante o horário de saída da escola, vimos muitos dos
alunos que participaram da atividade, praticando saltos e corridas, inspirados e
instigados pelos vídeos assitidos e comentados (Figuras 1 e 2).
2. O Processo de Criação

Levando em conta o interesse despertado, foi proposto que os alunos criassem
deslocamentos não convencionais de seus corpos ou de objetos pela escola e
registrassem-nos com a técnica do stop motion, que consiste em criar uma
animação com a ilusão de movimento a partir da disposição de uma sequência de fotos. Essa técnica foi escolhida, pois, ela apresenta-se de forma divertida e supreendente para as crianças e, além disso, permite uma exploração e
um aprofundamento dos conhecimentos nas áreas da Fotografia e do Cinema.
Atualmente, nas aulas de Artes, as crianças apresentam familiaridade e interesse em trabalhar com câmeras e produção de fotos e vídeos. Por esse motivo
também, com a finalidade de aproveitar esse potencial vinculado à criação
imagens nos formatos mencionados, planejamos e realizamos as atividades
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Figura 2. Alunos durante a apreciação dos vídeos
sobre Le Parkour. Fonte: própria. Ano: 2012.
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Figura 3. Alunos trabalhando com o registro fotográfico
dos deslocamentos pela escola. Fonte: própria. Ano: 2012.
Figura 4. Alunos trabalhando com o registro fotográfico
dos deslocamentos pela escola. Fonte: própria. Ano: 2012.

a seguir (Figuras 3 a 8). Primeiramente, os alunos se dividiram em subgrupos
e desenvolveram os projetos escritos, indicando a ideia, o local na Escola e a
divisão de tarefas entre os componentes do grupo; em seguida, exploraram as
possibilidades das câmeras fotográficas e produziram uma sequência de fotos;
depois, analisaram a sequência, editaram as fotos e participaram da montagem do vídeo na Sala de Informática. Durante a edição e montagem elaborararam também títulos para seus vídeos, cujos conteúdos apresentavam indícios
de pequenas histórias, ou narrativas visuais. Alguns dos títulos criados foram
“Desafios Radicais”, “O dia em que mister bolinha desapareceu”, “A subida do
século”, “Sapatos Dançantes”, “A tampa sabe andar?”.
Durante a realização das animações, a partir dos movimentos criados e dos
materiais escolhidos, surgiram narrativas, ligadas a cultura da infância. Surgiram
personagens, pequenas histórias de mistério, comédia, suspense. A variedade de
temas e de histórias criadas era grande e notamos que as crianças puderam trazer, com essa atividade, seus repertórios imagéticos e a singularidade das ideias
que circularam e se formaram no grupo durante o processo de criação.
Para dar mais elementos a essas histórias, os alunos criaram sonoplastias
para seus vídeos durante as aulas de Música, juntamente ao professor dessa
disciplina. Por fim, concluíram a edição dos vídeos e promoveram exibições de
suas criações para a comunidade escolar.
Conclusão

Ao longo de todo esse processo houve grande envolvimento por parte dos alunos que se mostraram entusiasmados com suas produções e curiosos com as
criações dos colegas. Evidenciou-se uma aprendizagem significativa em
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Figura 5. Alunos trabalhando com o registro fotográfico dos
deslocamentos pela escola. Fonte: própria. Ano: 2012.
Figura 6. Fotograma retirado de uma das animações feitas pelas
crianças. Fonte: L M. — aluno da instituição Escola Viva. Ano: 2012.
Figura 7. Grupo de alunos observando as fotos produzidas.
Fonte: própria. Ano: 2012.
Figura 8. Grupo de alunos participando da edição do vídeo e sendo
orientados pelo auxiliar de informática. Fonte: própria. Ano: 2012.
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relação ao uso das câmeras e às tecnicas de animação, bem como o desenvolvimento dos potenciais expressivos a partir das narrativas e vídeos criados. O projeto apresentou de forma consistente uma conotação interdisciplinar: durante
seu processo foi promovida uma grande circulação dos alunos nos diferentes
espaços da escola (Atelieres, Sala de música, Sala de aula, Sala de Informática);
foram realizadas interações significativas e formativas de entre educadores e
alunos e as questões do eixo temático dispararam novas relações, cores, movimentos e sentidos.
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo

investigar a relação entre experiências estéticas e prática docente com linguagens artísticas,
narradas em memoriais produzidos por professores da educação da infância, no Curso de
Especialização em Ensino de Arte e Educação
Física na Infância, desenvolvido pelo Paideia/
UFRN- Brasil. A abordagem do tema experiência estética solicitou o estabelecimento de
interfaces entre aportes teóricos que envolviam
diferentes campos de conhecimento, tais como
filosofia, semiótica, arte/educação e pedagogia.
Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa em que a metodologia assumiu, como
princípios e estratégias de análise, a semiótica
discursiva e alguns pressupostos da pesquisa
(auto)biográfica, referentes à produção de
narrativas como experiência de formação.
O corpus da pesquisa foi composto por cinco
memoriais de formação. Na análise dos textos,
buscou-se identificar como as experiências estéticas dos professores estavam presentes nos
discursos que teciam sobre a sua prática. A produção de sentido na leitura das narrativas dos
professores ocorreu a partir do estabelecimento
de relações entre estética, arte, ensino e infância. As conclusões indicam que as experiências
estéticas vivenciadas por eles, em ambientes
não formais e informais, constituem-nos como
leitores da arte e da estética do seu entorno.

Title: Art in childhood education: knowledge and

practices of the aesthetic dimension.
Abstract: The research presented here aimed
to investigate the relation between aesthetic
experience and teaching practice with artistic
languages, narrated in memorials written by
childhood education teachers from the Specialization Course in Art Teaching and Physical
Education during Childhood developed by the
Paideia group from the Federal University of Rio
Grande do Norte/UFRN in Brazil. The approach
to the theme aesthetic experiences asked for the
establishment of interfaces among theoretical
bases involving different fields of knowledge, such
as philosophy, semiotics, art/education and pedagogy. This study has a qualitative nature wherein
the methodology took on as principles and strategies of analysis the Discursive Semiotics and
some assumptions from the (auto) biographical
research that deals with narrative productions as
events of formation. Five memorials of formation
events made the research corpus. In the analysis
of the texts, it was identified how the aesthetic
experiences of the teachers are present in their
discourses that weave their practices. The meaning production in the reading of the narratives
of the teachers took place based on the establishment of relations among aesthetic, art, teaching
and childhood. The conclusions indicate that the
aesthetic events experienced by the teachers in no
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infância: saberes e práticas
da dimensão estética
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Considerar o professor como sujeito capaz de
produzir sentido para as linguagens artísticas e
práticas docente, requer observar sua inserção
no mundo como sujeito encarnado, corporalmente envolvido com o seu entorno e com a
sua cultura. A abordagem acerca da influência
das experiências estéticas na intencionalidade
das propostas com linguagens artísticas pode
orientar os processos de reflexão sobre a prática
docente e apontar desdobramentos para futuros trabalhos sobre a importância da dimensão
estética na formação de professores da infância.
Palavras chave: experiência estética / arte /
educação / formação de professores / educação da infância.

formal and informal contexts establish them as
readers of art and aesthetic in their surrounding.
Looking at the teacher as a subject able to produce meaning to artistic languages and teaching
practice entails to observe their insertion in the
world as bodily incarnate subjects involved in
their surroundings and culture. The influence
of aesthetic experiences in the intentionality of
the proposals with artistic languages, as it was
observed in this study, can orientate the processes
of reflection about teaching practice and point out
future studies about the importance of aesthetic
dimension in childhood teacher training.
Keywords: aesthetic experience / art/education
/ teacher training / childhood education.

Introdução

O presente trabalho foi, inicialmente, desenvolvido como pesquisa de Doutorado em Educação, na linha de pesquisa: Arte, Linguagem e Tecnologia
do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul/ UFRGS – Brasil. A investigação
teve por objetivo investigar a relação entre experiências estéticas e práticas
docente com linguagens artísticas, narradas em memoriais produzidos por
professores da Educação Infantil e anos iniciais do ensino fundamental, no
Curso de Especialização em Ensino de Arte e Educação Física na Infância,
desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte/ UFRNBrasil. Referente a esse objetivo, configurou-se como tema da investigação
os saberes e práticas da dimensão estética na formação dos professores da
infância. Para tanto, considerou-se que os movimentos de formação ocorrem ao longo da vida, em diferentes instâncias – formais, não formais e informais – e que, nessas instâncias, os sujeitos vivenciam experiências que
influenciam a organização do trabalho docente. Assim, buscou-se abordar
modos de presença da estética no cotidiano dos professores e no trabalho
com linguagens artísticas na escola, a partir das narrativas escritas em memoriais de formação.
A pesquisa inseriu-se numa abordagem qualitativa, em que foi necessário
fazer um exercício de aproximação entre diferentes campos de conhecimento. Para leitura e apreensão dos efeitos de sentindo referentes à relação entre
experiência estética e práticas docentes, enunciados nos cinco memoriais que
compõem o corpus da investigação, buscou-se aportes da semiótica discursiva e da pesquisa (auto)biográfica. Além dos memoriais, compõe o corpus da
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pesquisa cinco cartas de intenção, que foram escritas pelos autores dos memoriais durante o processo de seleção para da especialização.
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1. Os caminhos

Entre, é uma palavra recorrente neste trabalho, porque não foi possível optar
por um dos pólos sem considerar que havia outros a lhe significar. Tudo parece
ser mesmo assim, em relação. O indivíduo se constitui com outros, entre outros. Uma referência cultural é formada por inferências de várias outras. Uma
palavra existe em sua relação com outras. O que é uma marca registrada da vida
vivida foi se constituindo como caminho dessa pesquisa.
Acreditando na tese de que as experiências estéticas dos professores influenciam a elaboração de propostas e linguagens artísticas para crianças, seguimos em busca das significações que pudessem clarificar essa suposição.
Arte na educação da infância: saberes e práticas da dimensão estética, um
título para o qual os significados foram construídos passo, a passo. O título
guarda várias indagações: quais seriam as práticas da dimensão estética? Em
quais saberes estariam elas fundamentadas? A própria delimitação de significados para a expressão dimensão estética foi um desafio a ser enfrentado.
A pesquisa foi-se constituindo como um jogo de contínuos por quês. De cada
nova questão outras tantas emergiam, outros tantos por quês. E a curiosidade nos
colocou, muitas vezes, em um labirinto difícil de sair. A maneira para encontrar
o caminho de volta foi procurar o centro do labirinto, aquele lugar para onde convergem algumas entradas. Nesse caso, o centro era constituído pela formação e
as práticas docentes. O movimento, a princípio, não era de saída, mas de imersão
em outros espaços que ele, o labirinto, colocava para chegar ao centro.
Necessário se fez perder o rumo, sem perder o foco. O centro, lugar, que parecia conhecido, o espaço de convergência que refletia os objetivos primeiros,
continha ainda mais um “por que”, referente às indagações de “como” as coisas
acontecem nas relações entre professores e crianças intermediadas por linguagens artísticas. Essa indagação apontava para uma das possíveis saídas.
Procurou-se entender o que estava junto, separando as experiências para
ver como elas se encadeavam no movimento que nos trazia até ali. A reescrita
do nosso caminho de interesse pelos processos de significação da prática por
professores da infância, em forma de memorial, foi o primeiro exercício de
leitura dos percursos de pesquisa. Exercício complicado, e ao mesmo tempo,
instigante que nos conduziu a atuar em dois lugares, o do sujeito que viveu e
narrou experiências e o do leitor que busca as conexões com intencionalidade. A retomada do percurso pelo pesquisador é referida pela ASIHVIF (Associação Internacional das Histórias de Vida em Formação) como fundamental.

310
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Figura 1. Espetáculo “A palavra é gesto”.
Fonte: http://www.grupoestandarte.com.br/online/galeria/fotos

A ASSIHIF exige que dos formadores e pesquisadores que escrevam suas narrativas autobiográficas antes de acompanhar as histórias de vida de outrem
(Passegi, 2008, p. 112).
Sair da narrativa, autorreferente, foi um segundo tipo de movimento. Essa
nova experiência exigiu um caminhar de natureza diferente e por estradas não
tão conhecidas como as do exercício anterior. Como os objetivos que traçados
diziam respeito à estética e à experiência estética, os rumos tomados foram os
da filosofia. Rumo(s) no plural porque a diversidade dos discursos sobre estética e experiência estética na filosofia é grande. Estética uma questão antiga e
multifacetada, que permeia a história da filosofia ocidental. Conhecer os significados para esse termo na filosofia foi um desafio necessário de contextualização do tema e de retorno ao foco do trabalho – as experiências estéticas e as
práticas docentes.
Fazer escolhas se tonou imprescindível, após o passeio pela filosofia, reafirmou-se a decisão de seguir lendo aqueles que tratavam da estética como experiência do sujeito inserido no mundo. Desse modo, o estudo de alguns textos
de Dewey (2010a; 2010b), Merleau-Ponty (1991; 1999; 2000; 2002; 2004) e
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Greimas (2002) sobre experiência estética acrescentaram novos desdobramentos para a abordagem sobre a experiência estética dos professores da infância.
O capítulo sobre arte/educação, que está espacialmente situado no meio da
tese, foi um dos primeiros a ser escrito. A arte/educação contemporânea considera os processos de ensinar e aprender arte, também, na escola e, assim sendo, coloca professores e crianças como sujeitos que fazem escolhas e produzem
sentidos para os conteúdos/linguagens da área de Arte. Além dessa relação
direta com a pedagogia, os discursos sobre arte/educação e educação estética,
elencados para a produção deste capítulo, nos permitiram estabelecer outras
interfaces entre ensino e experiência estética. A composição dessa parte do trabalho foi fundamentada por autores como: Barbosa (1998; 2009), Pillar (1997;
2002; 2005), Richter (2003), Rossi (2003; 2005), entre outros que abordam a
formação estética em sua relação com a arte/educação.
A natureza do corpus de pesquisa – narrativas de professores – e, mais especificamente, o tipo de texto abordado – memorial de formação, exigiu uma incursão pelos processos de escrita. Quem escreve? Para que escreve? Para quem
destina seu texto? Quais linguagens são articuladas para a expressão e criação
do texto escrito? Foram algumas das indagações que orientaram os rumos do
capítulo sobre a escrita. Como camadas, pensadas ao mesmo tempo, elas ocorriam e remetiam aos memoriais de formação nos conduzindo até a constatação
de que a escrita sobre experiências estéticas poderia em si ser também mais
uma experiência estética e artística. A escrita sobre a experiência é, também, a
experiência da escrita.
A análise das cartas de intenção atendia a curiosidade de saber sobre as expectativas dos autores acerca do Curso de Especialização. As cartas foram analisadas tendo como referência a semiótica discursiva, mas especificamente, o
regime da junção (Landowski, 2001). No regime de junção a interação ocorre por
meio de intercâmbio de valores entre os sujeitos. Na carta de intenção o professor, ao explicitar os valores que almeja alcançar com a participação no curso de
especialização, fala sobre aprendizados e transformação de saberes e práticas.
Nos enunciados dos professores nas cartas a importância da relação teoria-prática é enfatizada. Os sujeitos estavam cientes de possuir um saber da experiência, desenvolvido no enfrentamento dos desafios que a atividade docente
lhes colocou ao longo dos anos. Mas, essa dimensão do saber pedagógico, apesar de importante, não possibilitava ter clareza da intencionalidade das práticas
docentes. Os professores pretendiam ter acesso aos discursos contemporâneos
sobre saberes e práticas da área de Arte que lhes desse elementos para ler a intencionalidade do seu fazer. Além da leitura refletida e informada almejavam
conquistar a autonomia na criação de práticas que tornassem significativos os
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Figura 2. A chegada do poeta. Fonte: Albuquerque, 2007, p. 45
Figura 3. Leitura de cordel. Fonte: Albuquerque, 2007, p. 45
Figura 4. Apresentação do projeto. Fonte: Albuquerque, 2007, p. 45

processos de aprendizagem dos alunos. Os saberes que buscavam referiam-se tanto à lógica das práticas quanto à lógica dos discursos constituídos sobre
as áreas de conhecimento e sobre as práticas docentes nessas áreas (Charlot,
2000; 2005).
Mas, como perceber e analisar a presença da dimensão estética nas narrativas escritas dos professores sobre seu processo de formação e suas propostas
em linguagens artísticas para crianças?
O caminho seguido para a abordagem da dimensão estética foi o da análise dos memoriais, olhando pelo ângulo do regime de sentido da união (Landowski, 2005). Na união a significação é produzida no encontro entre corpos
condutores de sentido. Corpos dotados de competência estésica que entram
em contrato com outros objetos e sujeitos dotados de consistência estésica, isto
é de qualidades sensíveis oferecidas à percepção.
As interfaces entre experiência estética, ensino e arte também serviram de norte para a leitura dos textos dos professores. As narrativas de experiências encontradas nos memoriais convergem na ênfase em alguns aspectos, mas são compostas
também por particularidades que singularizam o percurso de cada autor.
No texto de Vitor (2007) os projetos de vida e formação acionam as linguagens tanto da Arte quanto da Educação Física. Ela se constitui como professora
em interação com as duas áreas. Enfatiza a Cultura de Movimento como campo
de conhecimento que comporta as interfaces pretendidas por ela. A formação
como atriz é articulada a sua prática docente. Quando trata do trabalho com
crianças prioriza a interdisciplinaridade e o diálogo como fundamentais a sua
atuação. Vitor relaciona suas experiências com a arte circense aos interesses das
crianças para transformar esse tema em projeto didático. Na narrativa de Albuquerque (2007) a relação entre linguagens artísticas e a arte literária a conduz
a escolha da Literatura de Cordel como prática de linguagem a ser apresentada
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às crianças. A preferência pela arte literária é decorrente das experiências da
autora com esse conteúdo/linguagem desde a infância. Ela faz o relato de situações e contextos prazerosos de acesso ao repertório cultural da literatura como
leitora, ao mesmo tempo em que, como professora, organiza experiências educativas que propiciem às crianças o prazer do contato com os textos. No texto de
Albuquerque as práticas e atividades de linguagens são vivenciadas tanto pela
professora como pelas crianças.
O texto de Pinheiro (2007) traz o brinquedo cantado como experiência
com linguagens artísticas na infância e o ensino de música e dança como uma
vivência de escolarização. No entanto, o projeto desenvolvido com seus alunos
tem como foco o processo criativo de Frans Krajcberg. A escolha do tema está
relacionada ao projeto pedagógico da escola, mas a ênfase na temática da
criatividade, arte e meio ambiente é uma opção dessa professora.
Sousa (2007) trata, entre outros assuntos, da articulação entre as
experiências das crianças fora dos muros da escola e a prática docente. Salienta
que o brincar é a prática corporal mais exercida pelas crianças, traz relatos de sua
infância sobre brincadeiras e brinquedos e faz levantamento das brincadeiras
das crianças no bairro em que trabalha. Essa autora diversifica os seus estudos
sobre práticas corporais quando apresenta às crianças a dança dos Caboclinhos
do Rio Grande do Norte. A justificativa para tal escolha é a de favorecer o acesso
das crianças ao rico acervo da cultura do RN - Brasil.
Medeiros (2007) localiza na região de serras, que rodeiam a cidade onde
nasceu, cavernas com pinturas rupestres. A leitura que faz das imagens
da sua ambiência de infância é levada para sala de aula e apresentada às
crianças. Para contagiar as crianças com o tema das pinturas rupestres do RN o
professor articula intencionalmente formas de expressão próximas às práticas
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Figuras 5 e 6. Desenhos da dança dos
Caboclinhos (SOUSA, 2007, p. 33)
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de linguagens das crianças – contação de história, brincadeiras, desenhos
e pinturas em suportes amplos. O conteúdo que o professor pretende tornar
visível para as crianças está interligado às formas de expressão que ele articula
para tornar as pinturas rupestres significativas para o grupo.
Na abordagem de suas infâncias os professores ressaltam encontros estésicos
com a ambiência cultural e natural. As sensações são enfatizadas como forma
primeira de conhecimento do entorno. Eles rememoram sons, gostos, texturas,
cores e cheiros de forma contextualizada atribuindo sentidos ao espaço histórico
e geográfico em que viveram essa fase de suas vidas. Nessa parte das narrativas,
a cidade é objeto estético sobre os qual os professores exercem leituras. Ela lhes
apresenta elementos culturais que são retomados em suas práticas docentes.
A infância é narrada destacando sua positividade, e, às vezes de forma
romantizada. Nas metamemórias de infância a ludicidade é apresentada como
uma característica marcante da interação das crianças com os conteúdos culturais.
Nas narrativas dos professores sobre suas experiências a dimensão estética é aliada
à dimensão lúdica do ser no mundo. Quando escrevem sobre a prática docente o
lúdico, especialmente representado pelas brincadeiras e brinquedos, aparece
como forma de mediar o acesso das crianças às linguagens artísticas.
Ainda tratando de mediação, constatamos que as formas de expressão dos
professores são estratégias de ensino importantes para provocar o contágio das
crianças pelas conteúdos/linguagens da arte.
As culturas da infância, culturas escolares, culturas das famílias e culturas da
comunidade são tematizadas pelos professores com o objetivo de estabelecer o
diálogo entre os diferentes repertórios estéticos e artísticos que permeiam tais
instâncias sociais. Os critérios de escolha dos conteúdos/linguagens artísticas
consideram o diálogo entre culturas e o interesse das crianças pelos temas.
Desse modo, a relação entre experiência estética e cultura é fundamental para
a articulação dos processos de ensino e aprendizagem.
A organização do conteúdo em projetos didáticos favoreceu a produção
de experiências educativas em que as situações de aprendizagem foram
vivenciadas de forma encadeada observando a continuidade entre elas.
2. Conclusões

Abordar a relação entre experiência estética e prática pedagógica de professores
da infância ensejou muitas trajetórias e várias as saídas. Ao longo do texto foi deixado um rastro de questões sobre os saberes e práticas da dimensão estética na
educação da infância. Mas, chega-se, também, a algumas conclusões parciais.
As experiências estéticas dos professores foram produzidas em espaços
formais, não formais e informais. Esses ambientes de interação não são
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Introdução

Este artigo discorre sobre experiências com linguagens artísticas vivenciadas
pela turma do 1º ano, 20 crianças entre 6 e 7 anos, do Núcleo de Educação da
Infância — Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte — NEI-CAp/UFRN — Brasil, no período de fevereiro a abril de 2013.
1. Tema de Pesquisa

Tema de Pesquisa é a metodologia adotada pelo NEI, ao longo dos seus 34
anos de história, para o desenvolvimento das ações educativas. Fundamenta-se, especialmente, em uma perspectiva de conhecimento em rede. Tal opção

317
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Olhares das crianças
sobre a cidade Natal
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metodológica funciona como articuladora de ações que favoreçam o acesso
das crianças ao repertório das diferentes áreas de conhecimento. Trabalhar via
Tema de Pesquisa significa, sobretudo, articular o contexto sociocultural das
crianças, as especificidades dos conteúdos/linguagens das áreas de conhecimento e as especificidades do desenvolvimento infantil.
Um interesse torna-se Tema de Pesquisa quando é suficientemente significativo para mobilizar o grupo, de forma que as crianças desejem ir além do
que já sabem sobre aquele assunto e possam ter hipóteses e questões a serem
desvendadas durante o estudo. Um tema emerge da negociação entre atores: as
crianças e o que lhes chama a atenção no cotidiano, o professor e aquilo que ele
considera importante de ser trazido nas situações de sala de aula e as diretrizes
curriculares da instituição (Pontes, 2001).
O desenvolvimento de temas de pesquisa observa uma sistematização
dialógica que tem o objetivo de garantir a presença tanto da fala das crianças
(aquilo que já sabem e querem saber sobre o tema) quanto a fala do outro (o
conhecimento já construído, as informações novas sobre o tema). O professor
atua mediando na organização da relação entre a fala das crianças e as novas
informações. Há, no decorrer do trabalho, e ao final de cada tema, sínteses da
articulação entre essas duas falas. As sínteses podem apontar ou não para novos temas de pesquisa.
O tema de pesquisa desenvolvido no primeiro bimestre de 2013, “A cidade
de Natal”, possibilitou um trabalho interdisciplinar com diferentes áreas do conhecimento e a vivência de práticas diversas de leitura e de escrita. Com isso,
essa temática contribuiu para o atendimento das necessidades de uma turma
que está consolidando o processo de aprendizagem da leitura e da escrita, bem
como para o desenvolvimento social, afetivo e cognitivo das crianças.
2. Origem do tema

No inicio do ano letivo de 2013, lançamos para o grupo o desafio de escolher um
novo tema, por meio de uma pesquisa prévia na internet (sala de multimídia),
no site Google. As crianças se reuniram em pequenos grupos, que deveriam colocar no site supracitado uma ideia de tema, registrar no caderno de pauta o que
encontrassem e, posteriormente, socializar as descobertas na roda (Figura 1).
Concluída esta atividade, as crianças deram continuidade ao trabalho a partir
de uma atividade de casa, buscando novos temas a serem desbravados.
No dia seguinte, com novas pesquisas em mãos, as crianças tinham diversas
ideias do que pesquisar. Essas ideias foram escritas no quadro, para que visualizassem os possíveis temas.
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Diante dos temas propostos e dos argumentos das crianças em defesa de seus
temas, decidimos problematizar a lista de possíveis temáticas com os alunos.
Como resultado dessa problematização, e tendo em vista as necessidades, as
curiosidades e os interesses evidenciados no cotidiano escolar, privilegiamos
como tema de pesquisa para o bimestre: “A cidade de Natal”. A esse tema seriam agregadas outras possibilidades, também citadas pelas crianças, como o
Forte dos Reis Magos e as guerras.
Assim, consideramos importante tomar a cidade como tema desencadeador de
situações de ensino/aprendizagem que aproxima as crianças do espaço em que
vivem, ampliando as possibilidades de conhecimento dos aspectos constitutivos da cidade.
3. A rede de conhecimentos

A partir da escolha do tema, partimos para os procedimentos comuns à nossa
metodologia de trabalho, registrando as questões e os conhecimentos prévios
das crianças. Para coletar as falas das crianças, lançamos uma atividade de
casa, que pedia o que consta no Quadro 1.
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Figura 1. Figura 1. Pesquisando temas na internet.
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Quadro 1. Atividade proposta.

ATIVIDADE DE CASA
1.
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2.

Hoje, elegemos o tema de pesquisa do 1º bimestre. Lembre-se desse momento e escreva, abaixo, o
nome do tema escolhido:
Agora, registre o que se pede:

O que já sei sobre o tema de pesquisa escolhido?

O que gostaria de saber sobre o tema de
pesquisa escolhido?

Para a definição das questões de estudo, tomamos como base a atividade
de casa acima. Com a socialização desta atividade na roda, as crianças puderam fazer a leitura pública do que escreveram. Os professores registraram as
questões, no sentido de montar um quadro com as questões a serem estudadas.
O discurso das crianças apontaram para a organização de 3 eixos de trabalho, vinculados a diversas áreas do conhecimento, a saber: aspectos históricos, aspectos geográficos (localização, vegetação, clima, fauna) e aspectos
culturais e turísticos (patrimônio histórico, artístico e cultural).
A organização dos interesses das crianças gerou uma rede, em que o tema
é desdobrado em sub-temas interligados que, por sua vez, originam os objetivos e as estratégias pedagógicas para o trabalho com essa temática específica.
A rede temática construída nessa perspectiva está destacada na Figura 2.
A rede temática nos apontou para as áreas de conhecimento, para os conteúdos e para as estratégias metodológicas necessárias à tentativa de respondermos às questões das crianças.
4. Os objetivos do tema de pesquisa

Partindo da construção da rede, chegamos à definição dos objetivos do tema de
pesquisa, considerando os eixos articulados:
Eixo 1 — Aspectos históricos da cidade de Natal
– Conhecer aspectos ligados à origem da cidade de Natal;
– Listar alguns lugares relacionados a história da cidade de Natal (Teatro Alberto Maranhão, a Rampa, etc);
– Compreende as causas da 2ª Guerra Mundial;
– Identifica alguns elementos históricos ligados a 2ª Guerra Mundial em Natal;

– Apontar dados referentes aos aspectos geográficos da cidade de Natal
(população, clima, alguns bairros);
– Identificar alguns exemplares da fauna natalense;
– Nomear alguns exemplares da flora natalense

O estudo da temática, na perspectiva da rede de conhecimentos, possibilitou o diálogo entre as áreas de conhecimento e a articulação entre os eixos privilegiados.
5. A cidade de Natal: situações de aprendizagem

Com a construção dos objetivos, partimos para o planejamento das estratégias didáticas. Inicialmente, adotamos os procedimentos comuns à qualquer
investigação, como a pesquisa em diversas fontes (livros, revistas e internet),
a pesquisa em família, dentre outras. Nessa coleta domiciliar, as crianças trouxeram materiais que serviram para fundamentar o estudo, tais como: pesquisas

Aspectos
Turísticos e
Culturais

Aspectos
Geográficos

A Cidade
de Natal
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Figura 2. Rede temática “A cidade de Natal”
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Eixo 2 — Aspectos geográficos da cidade de Natal
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Figura 3 e 4. Socializando os materiais do tema de pesquisa com os
colegas (arquivo pessoal).
Figura 5. Representando as ideias prévias sobre a cidade de Natal:
Morro do Careca.
Figura 6. Representando as ideias prévias sobre a cidade de Natal: Mar.
Figura 7. Representando as ideias prévias sobre a cidade de Natal: Natal
tem o maior cajueiro do mundo.
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retiradas da internet, livros diversos, fotografias e DVD sobre a história da cidade
de Natal. Alguns livros, de cunho teórico, serviram para o estudo dos professores.
Outra situação de aprendizagem foi a construção do painel do tempo, solicitando as crianças que trouxessem imagens diversas referentes a cidade de
Natal, em diferentes momentos. Ao nos depararmos com tantas imagens, realizamos uma categorização, dividindo-as em três blocos: Natal do passado; Natal
do presente; Natal do futuro.
Nessa primeira seleção de imagem, considerando aspectos de ordem temporal, as crianças orientadas a construírem legendas para as suas imagens. Depois
de escritas as legendas, convocamos o grupo para a roda, a fim de socializarem as
imagens e, posteriormente, afixa-las em um mural, feito com cartolinas pretas.
Para complementar as informações referentes a historia da cidade de Natal,
recorremos a exibição de um vídeo, trazidos por uma das crianças do grupo:
“Natal: uma viagem no tempo.” O vídeo mostrava uma coletânea de imagens
fotográficas, com fundo musical, evidenciando registros da cidade em diferentes períodos históricos. Após a exibição, retomamos alguns dos lugares mostrados, listando no quadro o que as crianças conseguiram lembrar. Esse momento
foi retomado em forma de atividade de casa, para que recordassem a exibição.
Nas discussões envolvendo a história da fundação da cidade de Natal, percebemos que o grupo apresentou interesse em localizar os países envolvidos na
“descoberta” das terras natalenses pelos europeus. Diante disso, recorremos
ao globo terrestre, assim como ao mapa mundi, para a localização geográfica
da França, da Holanda, de Portugal e da África. Para tanto, colocamos o mapa
mundi no chão e solicitamos que algumas crianças colassem tiras de barbante,
ligando os países supracitados com Natal. Retomamos algumas questões relativas à história. Levantamos problematizações quanto a distancia desses países para Natal/ Brasil, relacionando o tempo levado pelos colonizadores para
desembarcar na cidade no passado, quando o único meio de chegar as terras
natalenses era por meio das naus ou caravelas, em comparação com o uso do
avião atualmente.
Em seguida, pedimos que as crianças fizessem sua própria representação
do mapa, destacando os lugares envolvidos na história da fundação da cidade.
Concomitante a todo o trabalho desenvolvido, realizamos periodicamente a
leitura de trechos do livro Natal, luzes da cidade — Momento Natal. Nessa obra,
encontramos fotografias de diversos pontos da cidade, contendo explicações
curtas sobre a história desses lugares.
Ainda no âmbito da história, tratamos acerca do Teatro Alberto Maranhão,
na tentativa de responder a um questionamento lançado para o estudo. Começamos com proposta de leitura de imagem, mostrando o teatro. As crianças
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Figura 8. Produzindo a projeção
do TAM para o futuro.

puderam dizer os principais elementos da fachada, dando as suas interpretações. Para dar concretude a proposta, sugerimos as crianças se dividirem em
duplas, com o propósito de idealizarem uma projeção do Teatro Alberto Maranhão para o futuro. Nessa atividade, as crianças precisaram refletir o teatro daqui a alguns anos, desenhando e pintando as propostas em uma folha de papel
A3. Algumas propostas caminharam para o sentido da preservação do prédio,
tal como encontramos hoje. Outros pensaram no possível desgaste do teatro,
com rachaduras. Algumas crianças foram mais ousadas, imaginando uma possível demolição do teatro, dando lugar a um prédio de muitos andares.
Ainda no tocante a história, nos fixamos em um momento importante para
cidade, questionado pelas crianças: a 2ª Guerra Mundial e seus reflexos na cidade. Para iniciar, produzimos um material (perguntas e respostas digitadas,
referentes a 2ª guerra mundial em Natal).
Dando prosseguimento ao estudo da 2ª Guerra Mundial em Natal, exibimos
na sala de multimídia uma reportagem feita por um jornal local, que versava sobre esse acontecimento na cidade e seus reflexos. A referida reportagem fazia
um panorama de Natal naquele período, em paralelo com o presente. O grupo
Rampa foi mencionado como lugar que preserva minimamente a história de
Natal na 2ª Guerra, a partir da coleção de objetos e documentos. Na outra parte
do audiovisual, a discussão recai sobre os personagens ligados ao evento, tais
como Zé Areia, Maria Boa, Protásio de Melo e (O AMERICANO).
Em outra ocasião, como forma de concretizar o contato com a 2ª Guerra
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Mundial em Natal, convidamos o Sr. Fernando Rezende, ex-combatente do
exército brasileiro, que gentilmente veio ao NEI conversar com as crianças.
Para esta ocasião, o grupo preparou um roteiro de entrevista, com o intuito de
nortear a discussão.
O Sr. Fernando veio à sala paramentado, vestido à caráter para a ocasião.
Com roupa de militar, carregando medalhas de condecoração, o Sr. Fernando
contou, com simplicidade, a sua experiência enquanto morador de Natal naquele período, respondendo com entusiasmo e paciência as indagações das
crianças. Alem disso, trouxe para as crianças um álbum, contendo imagens
suas na década de 1940, além de outras medalhas adquiridas ao longo da sua
carreira profissional. Foi um momento de retorno à história da nossa cidade.
O acesso ao Sr. Fernando Rezende representou a possibilidade de passarmos das fontes históricas escritas, para uma fonte oral, como documento, que
dialoga e contribui para a elucidação das questões do passado. As fontes orais,
no campo da história, tem sido valorizadas, porque permitem a construção de
versões dos acontecimentos sob um viés subjetivo, particular de quem viveu.
Nosso convidado trouxe a sua visão sobre os eventos históricos vividos por ele.
Afinal, a comunicação entre os homens é, também, oral (BRASIL, 1996).
O acesso as fontes orais permite emergir as ideias e as concepções de pessoas que viveram um determinado período histórico, pessoas comuns que não
estão aparecem nos documentos oficiais (escritos). Tais entendimentos não se
encontram explicitados, muitas vezes, nos documentos oficiais escritos. Daí a
relevância de considerarmos as falas de quem viveu, uma história que retribui s
pessoas o seu próprio passado, a partir das palavras proferidas (Thompson). Ou
seja, dá concretude aos processos históricos vividos por grupos ou indivíduos.
Ainda se remetendo a 2ª Guerra Mundial em Natal, realizamos outra atividade significativa. Desta vez, a proposta relaciona-se a leitura de imagem e,
posteriormente, a restauração de um prédio antigo. Trata-se de analisar uma
imagem captada em Natal, nos anos de 1940, tendo como cenário um casarão
situado na Av. Rio Branco, mostrando uma moça sorridente na janela, observada por alguns soldados americanos. As crianças apreciaram esta imagem,
fornecendo possíveis interpretações. Em seguida, realizaram um comparativo
com outra imagem do mesmo prédio na contemporaneidade.
Aproveitamos um texto jornalístico, publicado recentemente, criticando o
estado desse monumento na atualidade e propomos, como atividade, a restauração desse prédio. Para tanto, trabalhamos com os conceitos de: restauração,
tombamento e o trabalho do arquiteto (Quadro 2).
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Quadro 2. Actividade proposta.

ATIVIDADE DE ARTE — 1º ANO
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Leia o trecho retirado de um jornal natalense publicado recentemente:
“Sem tombamento histórico, um dos últimos pedaços da memória de natal e de sua participação na
2ª guerra mundial está sendo demolido. na janela de uma das casas, lígia capistrano, a já falecida filha
do antigo proprietário, foi fotografada na década de 40 em frente a militares americanos” (Tribuna
do Norte, 04/04/2013).
1 — Vamos imaginar que você é arquiteto e resolveu salvar esse casarão, fazendo uma restauração.
observe a imagem do casarão em ruinas e, com base nela, construa um novo desenho da residência.
Caprichem na restauração!
Fotografia da fachada da residência em ruínas:

Figura 9. Proposta de restauração do casarão.

6. Conclusões

Sabe-se que as crianças refletem sobre o meio em que vivem e, paulatinamente, vão compreendendo este mundo de diferentes formas.. Ao se confrontarem com fenômenos, fatos e objetos presentes na sociedade, surgem muitos
questionamentos. Então, iniciam uma busca por informações, organizam
explicações e até arriscam respostas. É desta forma que começam a construir
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conhecimentos sobre a natureza e a sociedade. Assim, demonstram interesse
e curiosidade pelo mundo social e natural, por intermédio da formulação de
questões, conjecturando soluções, revelando suas próprias opiniões e confrontando ideias. Em nosso tema de pesquisa, as crianças tiveram a oportunidade
de refletir sobre a cidade de maneira ampla, considerando diversos aspectos.
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Resumo: O presente artigo é um relato de ex-

periência realizada com crianças de 1,5 à 3 anos.
Ressalta-se a importância do espaço e da utilização de imagem dentro do ensino de Arte com
intencionalidade, bem como o modo de olhá-la ou vê-la com propriedade, considerando-se
um recurso essencial tanto para a criação de
espaços de diálogos quanto para a construção
de significados e significantes.
Palavras-chave: artes visuais / cotidiano /
educação infantil.

Title: The teaching of art in the Brazilian basic

education: an approach in everyday practice based
education of young children
Abstract: This paper is an experience report conducted with children 1.5 to 3 years. We emphasize
the importance of space and use of the image within the teaching of art with intentionality, and the
way to look at it or see it properly, considering an
essential resource for both the creation of spaces
for dialogue as for the construction of meaning
and significance.
Keywords: visual arts / daily life / child education.

1. Para situar o relato

A experiência educativa aconteceu com o grupo de 14 crianças de 1,5 até 3 anos,
em 2010, no município de Florianópolis/SC/Brasil. Nesta instituição não há
espaço físico específico para arte ou arte-educador. Este fato não pode servir
de justificativa para um trabalho de má qualidade, visto que seria simplificar
demais o processo educativo. Embora o trabalho do professor esteja submetido
às condições objetivas oferecidas pelo governo, ele não pode limitar-se a ela.
As propostas em arte precisam das condições mínimas de trabalho, como materiais e equipamentos adequados, porém, dada sua falta, propõe-se encontrar
recursos alternativos que possam enriquecer o pouco oferecido pelo governo.
O grupo contava com uma professora e uma auxiliar em cada período do
dia, e cada uma delas escreveu um projeto, pautadas principalmente nos documentos oficiais que norteiam a educação infantil. O principal refere-se ao
Art. 29º da LDBEN 9394/96, que define como objetivo desta etapa da educação
básica “o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus
aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando ação da família e da comunidade.”
2. Alguns caminhos encontrados para o grupo

Na experiência a ser relatada, o principal objetivo do trabalho foi utilizar o cotidiano do grupo para ampliar as possibilidades de repertório estético, imagético
e de conhecimento das crianças. Além disso, foi um trabalho realizado pela professora de sala e não por especialistas, o que é o mais comum em Florianópolis,
embora longe do ideal. Essa experiência enfatiza a importância das imagens e

A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Arte e Educação Infantil são dois campos em constante diálogo que se (des)encontram no interior das instituições educativas. Apesar de muito já ter sido dito
a respeito desta relação, pouco se direciona ao trabalho com as crianças de 0 e 3
anos e menos ainda se efetiva como prática educativa. As mudanças no campo
da Educação ocorrem de maneira lenta e até que as pesquisas realizadas alcancem o campo das políticas — e efetivamente se constituam como práticas nas
instituições educativas — muitas pesquisas e estudos já se tornaram obsoletos.
O presente relato trata de uma experiência educativa vivida numa instituição brasileira que buscou fazer um diálogo entre as artes visuais e o cotidiano
da educação infantil. Mesmo considerando que o tempo na pesquisa e na política não costuma ter convergência adequada, foi delineado como objetivo principal do presente texto indicar alguns caminhos para que esse diálogo esteja cada
vez mais presente na prática pedagógica com crianças pequenas.
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experiências que elas possibilitam no cotidiano das crianças que freqüentam
instituições de educação infantil.
A professora compreendia como objetivo geral do trabalho a ampliação dos
repertórios infantis, inclusive no que se refere ao repertório de conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade (e a Arte faz parte destes conhecimentos). Por consequência, é primordial a intencionalidade no trabalho
educativo com as crianças por meio do diálogo, organização dos espaços, materiais, tempo e demais condições objetivas em que ocorre o encontro das crianças com o universo das artes visuais na educação infantil. Obviamente isso não
significa que as crianças aceitem de maneira passiva todos os encaminhamentos dos professores.
Para que haja intencionalidade no ato educativo, faz-se imprescindível um
planejamento atrelado aos demais meios para organizar o trabalho educativo,
como o projeto pedagógico da instituição, do grupo, registros, observações,
avaliações, etc. Sem, no entanto, utilizar estes recursos de maneira esvaziada,
visto que,
Mais do que ‘instrumentos metodológicos’ para a organização do trabalho docente, observação, reflexão, registro, planejamento podem ser considerados instrumentos formadores dos professores (Serrão, 2006: 45).

Diante desta afirmativa é possível compreender a necessidade de pensar a documentação pedagógica em toda a sua complexidade. Para que exista diálogo
entre arte e educação infantil é fundamental, ainda, que a discussão perpasse a
formação do professor. Em geral, os cursos de pedagogia não enfatizam a Arte
na formação das futuras professoras, o que acaba tornando o trabalho pedagógico de Arte com bebês intuitivo, doméstico, ou ainda, com uma opção pessoal
em buscar aprofundamento na área.
Considera-se a arte como um campo de conhecimentos específicos, que
apenas a arte tem e nenhum outro tem, e que precisa ser ensinado por suas contribuições também específicas. Além desta primeira característica, compreende-se que a arte possibilita uma formação geral às crianças, principalmente no
que se refere à preservação das diferentes culturas, ampliação das qualidades
das experiências estéticas, além de favorecer o processo de simbolização.
3. Experiências realizadas

A primeira situação a ser apresentada referia-se ao espaço da sala, com ênfase às paredes e produções nela expostas. Como acontece nos ambientes formais de educação, observa-se que o espaço se torna um lugar de diferentes

Objetos, materiais e distribuição de mobiliário não são elementos passivos, mas interferem na estrutura cognitiva e afetiva dos alunos, assim como refletem valores,
ideias e culturas na e da escola (Mognol, 2007: 118).

Outra característica do trabalho estava na possibilidade de permitir que as
crianças pequenas experienciassem por meio de uma observação e interação
atentas as imagens e visualidades que o espaço físico oferecia. Por diversas
vezes a professora buscou chamar a atenção das crianças para seu entorno,
produzindo mediações que permitissem às crianças perceber de maneira mais
atenta detalhes das paisagens, texturas, cores, etc. Buscava-se planejar materiais e situações que garantissem o contato das crianças com diferentes cores e
composições no espaço.
No espaço do parque esta proposta ocorria em diferentes momentos: produziu-se um labirinto por meio de cangas coloridas organizadas em forma de corredores. Também foram usados barbantes coloridos como labirinto (atividade
conhecida como “cama de gato”, onde as crianças ultrapassavam os barbantes
sem tocá-los com seu corpo) e ofereciam outra conotação visual ao espaço e
desafios aos olhares e corpos das crianças.
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aprendizagens. Segundo Cunha (2007), as imagens adquirem um caráter pedagógico nas instituições educativas, embora as professoras não percebam as ações
educativas desenvolvidas pelas diferentes imagens.
Além disso, as significações vinculadas à imagem acontecem por meio da
vinculação entre fantasia e realidade, relacionando também as memórias e as
experiências que temos Vigotski apud Oliveira (1997). A imagem é carregada de
significações e se torna um dos elementos fundamentais na educação, na Arte e
no desenvolvimento humano.
A criança, desde que nasce, depara-se com esse repertório de símbolos e
significados construídos pelas gerações que a precederam e, participando das
práticas culturais do seu grupo, reconstrói os significados do mundo físico, psicológico, social, estético e cultural. O mundo simbólico será conhecido e (res)
significado no convívio e na experienciação do mundo que a cerca, principalmente por meio da brincadeira.
Quando se escolhe uma imagem (porque escolher esta e não outra?) o ato de
escolher, por si só, já é revelador. Torna-se um ato crítico e indica a visão daqueles que escolheram. Tendo esta compreensão é fácil concluir que não escolher
também é uma escolha. Organizar esteticamente os espaços e as imagens que
o compõem revela aqueles que fazem tais escolhas, ou seja, materializa a concepção que a professora possui a cerca dos fundamentos da educação infantil,
tendo em vista que
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Figura 1. Criança brincando com materiais
coloridos na janela. Fonte: própria.

Houve situações em que a manipulação de materiais diversificados com o
objetivo de ampliar os repertórios de imagens foi possível. Um espaço repleto
de visualidades interativas, como as sucatas pintadas com cores e texturas diferentes e penduradas em frente às janelas (Figura 1), para que as crianças pudessem empurrá-las para fora e observar o caminhar das cores e formas pelo ar.
A utilização dos órgãos dos sentidos na preparação de frutas para o lanche envolvia desde a higienização das frutas, passando por situações de destaque para
o olfato, tato, paladar, audição e visão, além de noções formas, textura, consistência, temperaturas, tamanho, etc. Buscava-se com tais situações educativas um
trabalho de sensibilização das crianças ao seu entorno e que as imagens e visualidades pudessem se tornar um convite à ampliação do repertório estético do
grupo. Além disso, os sons, aromas, as sensações táteis, sentimentos, sentidos e
significados, ficavam na memória daqueles que os vivenciaram.
Uma das propostas utilizou pedaços de vidro temperado e espelho e seu objetivo era permitir que a criança interagisse com sua própria imagem e a de seus
pares: ao apertar as placas de vidro contra seu rosto (Figura 2), a criança apresentava “caretas” aos amigos, além de distinguir texturas, pois os vidros possuíam cores e relevos diferenciados. Propostas como essa eram possíveis porque
havia uma organização entre professora e auxiliar para trabalhar em pequenos
grupos e, assim, garantir a qualidade das mediações e interações. O uso do vidro, bem como outros objetos que podem oferecer risco à integridade física das
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Figura 2. Criança brincando com vidro. Fonte: própria.
Figura 3. Criança observando sombras coloridas. Fonte: própria.
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crianças, precisa ser realizado com supervisão dos professores e, preferencialmente, em pequenos grupos.
Diversas situações que envolviam areia, água, sucatas também ocorreram
com o intuito de permitir que as crianças se apropriassem dos conhecimentos
produzidos na Cultura e ampliassem suas possibilidades de olhar. Como a interação que faziam com sombras coloridas (Figura 3).
Pontes (2001: 24) afirma que “a Arte não é ensinada, mas expressada. A
criança procura seus próprios modelos sem que o professor interfira diretamente no seu processo criador.” No entanto, sabemos que o papel de mediação do
professor é fundamental e inclui não apenas o dia-a-dia em sala na relação direta com as crianças, mas seus projetos, planejamentos, registros e avaliações do
processo educativo, bem como as intervenções indiretas, como os momentos
em que organiza os espaços, observa as crianças, etc. Por meio das mediações
realizadas com o objetivo de ampliar a aprendizagem e desenvolvimento das
crianças, os professores oferecem acesso a diversificados modelos e conhecimentos que permitem novas associações, construções, compreensões. Assim,
o professor pode não intervir diretamente no processo criador, mas é um elemento fundamental neste processo, pois presentifica experiências do universo
artístico no cotidiano, articula as situações de ensino e aprendizagem, proporciona situações planejadas e materiais para que as crianças explorem e ampliem
o repertório artístico-cultural, bem como possibilitando saltos qualitativos no
seu desenvolvimento integral.
O uso da imagem no cotidiano torna-se imprescindível nessa concepção de
educação e arte. Foi possível observar que as crianças envolviam-se nas propostas e faziam relações com as vivencias sugeridas pela professora.
4. Considerações acerca do trabalho realizado

Diante do exposto percebe-se a necessidade de buscar alternativas para a organização do espaço da sala e planejar propostas educativas com o fim de ampliar
as possibilidades de interação com diferentes imagens, materiais e repertórios,
sem recorrer aos personagens ou recursos imagéticos amplamente difundidos
na mídia, visto que
As imagens acabam constituindo acervos daquilo que deve ser admirado, preservado,
repassado e cultivado pelas crianças. As produções culturais, sejam elas quais forem,
programam nosso olhar sobre o mundo, definem e hierarquizam o que é bom, bonito,
mal, feio e isto implica em estabelecer diferenças, territorialidade, forças de poder,
inclusões e exclusões sociais de quem pertence e de quem não faz parte daquela esfera
sociocultura. (Cunha, 2007: 141).
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Vigotski (1991) vê na linguagem uma atividade simbólica constitutiva do ser humano, cujo surgimento não estaria atrelado apenas ao avanço no desenvolvimento
motor, mas estaria presente desde que a criança nasce, desencadeando a constituição de significações para si mesma e para o seu entorno. O contato com o outro e
o conseqüente contato com os usos de linguagem levaria a criança a incorporar, às
suas funções biológicas, outros modos de perceber e de organizar o mundo.
Assim, o fazer, o criar, o experimentar dentro da escola e especificamente,
dentro da educação infantil, requer atitudes de planejamento e objetividade,
que busquem a qualidade, para que não sejam apenas atividades banais com
intenção de preencher o tempo, mas atividades que realmente incentivem e
promovam o desenvolvimento durante todo o processo educativo, entendendo
e respeitando o processo que a criança vivencia e experiência. Assim, há possibilidade de fornecer os meios necessários para a sua expressividade, o contato
prazeroso, e mais tarde o pensamento crítico e reflexivo dessas infinitas fontes
culturais e sociais que nos rodeiam.
Nesse sentido percebemos que a formação na área de arte e educação infantil (bem como as reflexões que conectam as duas áreas de maneira que fiquem
relacionadas e não submetidas uma à outra) deixa a desejar, visto que, os poucos cursos ou disciplinas oferecidos para as alunas da Pedagogia tendem a contribuir para que as linguagens artísticas sejam concebidas apenas como instrumentos, embora não deixe de sê-lo, mas não se resumem a tal. A escola é onde
as relações sociais mais se evidenciam junto com a sistematização das diversas
linguagens, sendo relacionadas e mediadas com o mundo “adulto” e concreto,
é também o lugar de confluência das subjetividades através dos mais diferentes meios expressivos, criando um rico ambiente de significações no repertório
das crianças. O equívoco na formação das pedagogas e professoras em geral é
considerar a arte apenas como instrumento. Por não ver a Arte como uma área
de conhecimento, não compreende como atuar pedagogicamente com as especificidades e peculiaridades que o ensino da arte apresenta.
A falta de formação faz com que esses professores atuem movidos pela concepção da Arte (e do seu ensino, em geral) construída ao longo de suas histórias
pessoais, como se a formação do professor fosse subjetiva e não uma obrigação
do governo em garanti-la. Sem a formação adequada, o ensino de arte na educação infantil tem grande tendência intuitiva ou baseada apenas em técnicas
como um fim em si mesmas. Ou seja, na prática educativa a arte com crianças
vem descolada da teoria que possibilitaria a reflexão e aprofundamento teórico
necessário para que a criança possa se desenvolver nos diferentes âmbitos de
sua humanidade.
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Conclusão, para encerrar (e alimentar novas ideias...)

Por meio do olhar, da experiência e sensações que ele traz, a criança consegue
complexificar suas conexões com o mundo, pois tudo que está ao alcance do
olhar também está ao alcance da percepção (Merleau-Ponty, 2004). Nesse sentido podemos perceber a necessidade de olhar o mundo com uma atitude de
estranhar o familiar (André, 1991). Nas palavras de Merleau-Ponty (2004) devemos “reaprender a habitar o mundo”, tornar novamente o nosso olhar sensível para as imagens que podem tornar-se experiências e vivências significativas
no nosso cotidiano, inclusive com as crianças.
Diante das imagens procuramos maneiras de vivenciar, imaginar o que vemos, nos interessando por uma imagem ou outra, onde a imaginação lhe acresce
valor. Assim a imagem dentro do ensino de Arte, e o modo de olhá-la ou vê-la, é
um recurso essencial para a criação de espaços de diálogos como para a construção de significados e significantes. Arte como criação não pode ser ensinada, mas
suas relações sim e estas são fundamentais para o desenvolvimento humano.
A professora buscava levar o olhar das crianças para passear pelos lugares e
imagens que faziam parte do cotidiano das crianças. No entanto, a organização
de suas propostas dava indícios de que ver não significa apenas ter o sentido da
visão. É preciso saber “olhar” com propriedade todo o espaço que nos cerca.
Assim a imagem e sua importância no ensino de Artes é um campo riquíssimo
e pode ser explorado das mais diversas maneiras, incluindo aqui não somente
as imagens clássicas da História da Arte, mas também as que fazem parte do
contexto das crianças, suas produções e o espaço que as rodeia.
Ao trabalhar com as imagens e com a Arte na educação, temos um paradoxo no contexto escolar de muitos professores, tendo de um lado aquilo que as
crianças dizem “ao fazer arte” e de outro o que o professor acredita “ser arte”
quando ensina. Assim diante dessa cena, nada pode ser minimizado ou deixado de lado quando se trata de ensino de Artes através de recursos imagéticos,
todas as colocações são relevantes, tendo em vista que aprende-se por meio das
diferenças, potencializando a própria experiência de olhar com propriedade as
imagens do mundo visual que vivemos.
No bojo deste contexto podemos perceber o quanto a educação infantil precisa aprender a dialogar com o campo da arte e levar este diálogo para a prática
educativa com as crianças pequenas e bem pequenas, pois estamos inseridos
numa sociedade predominantemente visual e a arte na educação infantil torna-se uma possibilidade de ampliar do olhar estético da criança.

Contactar os autores: giselindi@gmail.com
/ jummeurer@gmail.com

337

Oliveira, Marta Kohl de (1997) Vygotsky:
aprendizado e desenvolvimento um
processo socio-historico. 4. ed.
São Paulo: Scipione.
Pontes, Gilvânia Maurício Dias de (2001) A
presença da arte na educação infantil:
olhares e intenções. Dissertação
(Mestrado). Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, Natal. Centro de
Ciências Sociais Aplicadas. Pós-Graduação
em Educação. Núcleo de Estudos e
Pesquisa em Educação e Tecnologia.
Serrão, Maria Isabel Batista (2006) Aprender
a ensinar: a aprendizagem do ensino
no curso de pedagogia sob o enfoque
histórico-cultural. São Paulo: Corteza.
Vigotski, L. (1991) A formação social da
mente: o desenvolvimento dos processos
psicológicos superiores. 4. ed. São Paulo:
Martins Fontes.

A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Referências
Andre, Marli E.D.A. (1991) Técnicas Qualitativas
e Quantitativas de Pesquisa: Oposicao
Ou Convergencia? CADERNOS CERU, v. 3,
n.2, p. 161-165,
Brasil. Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de
1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da
educação nacional. Legislação, Brasília,
DF, dez. 1996. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>.
Cunha, Susana Rangel Vieira da Cunha (2007)
Pedagogia das imagens. IN: DORNELLES,
Leni Vieira (org.). Produzindo pedagogia
interculturais na infância.
Petrópolis: Vozes.
Merleau-Ponty, Maurice (2004) O olho e o
espírito. São Paulo: Cosac & Naify.
Mognol, Letícia C. (2007) A arquitetura do
espaço escolar: um espaço/lugar para a
arte na educação in: Linguagem da arte na
infância. Joinville, SC: UNIVILLE.

338
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Explorando la
construcción del género
en la cultura visual
IDOIA MARCELLAN BARAZE & AINHOA GÓMEZ PINTADO

Idoia Marcellan Baraze: Espanha, profesora del area de didáctica de la expresión plástica en
Leioa y Vitoria-Gasteiz. Afiliação actual, Universidad del Pais Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Doctora por la Universidad Pública de Navarra.

—
Ainhoa Gómez Pintado: Espanha, profesora del area de didáctica de la expresión plástica
en Leioa y Vitoria-Gasteiz. Licenciada en Ciencias de la información-Comunicación audiovisual. Doctora en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País
Vasco, UPV-EHU, España.

Resumen: Se muestra una práctica desarro-

llada con el alumnado de Bellas Artes en un
centro educativo. De este modo conocen, diseñan y desarrollan de un modo vivencial los
fundamentos teóricos y las posibilidades que
ofrece el trabajo a partir de proyectos con la
cultura visual. Planteamiento que dista mucho de lo que se propone en algunos de los
textos escolares editados en la educación de
las artes visuales.
Palabras clave: cultura visual / género / proyecto educativo / artes visuales / reflexión crítica

Title: Exploring the construction of gender in

visual culture.
Abstract: It shows a practice developed in a
school with students of Fine Art. Thus, they
know, design and develop in an experiential way
the theoretical and the possibilities offered by
this work from projects with visual culture. Approach that is far from what is proposed in some
of the textbooks edited in visual arts education.
Keywords: visual culture / gender / educative
project / visual arts / critical reflection.

1. Introducción

El giro propiciado por los estudios de cultura visual, en cuanto a las maneras
de ver y visualizar las manifestaciones culturales y la reflexión sobre las mismas ha transformado radicalmente las propuestas de educación artística. Sin
embargo, una investigación reciente sobre los libros de texto para esta materia

— explorar las conexiones entre el arte y la cultura mediática Marjory y
Brent Wilson (2000 y 2003).
— prestar atención a la función de las imágenes en y a través de diferentes
sociedades y en diferentes momentos (Chalmers, 1981), perspectiva desde la cual es posible identificar un papel parecido como constructores de
narraciones tanto a los cómics, las telenovelas como a las pinturas.
De este modo se podría trascender y enriquecer la perspectiva adoptada por los 5
libros de texto de las editoriales más habituales del estado español analizados, la
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en secundaria, ha revelado que los ecos de este giro son muy escasos en los
entornos escolares. En el estudio financiado por la Universidad del País Vasco
se trataba de explorar qué tipo de imágenes presentan los libros de texto de la
educación de las artes visuales y las relaciones entre ellas (NUPV11/18 “Relaciones entre imágenes artísticas y otras prácticas culturales en libros de texto
de secundaria en la C.A.V.”). Tras delimitar el campo de estudio a los 5 libros
de texto más utilizados en los contextos escolares de la Comunidad Autónoma
Vasca (una de las 17 comunidades del estado español), cuyas editoriales trabajan a nivel estatal, se ha detectado que priman 3 grandes tipos de imágenes: las
artísticas, las de la cultura mediática y otras que ilustran técnicas y procesos.
Entre las conclusiones principales se ha constatado que, por un lado, continua
la brecha existente entre las imágenes artísticas y las de la cultura mediática, ya
que las primeras son consideradas con cierto rango y por ello son detalladamente
referidas con fichas técnicas, autoría y otros datos que las identifican y les dan
cierta entidad. Sin embargo, las de la cultura mediática apenas son identificadas
con información adicional y su presencia es 4 veces inferior al de las imágenes
sobre el arte. Por otro lado, el estudio ha revelado que no hay conexiones entre las
distintas producciones culturales que vayan más allá de meras semejanzas formales. No hay asociaciones entre las imágenes del arte y la cultura mediática que
respondan a problemáticas comunes, ni se establecen puentes de significados entre ellas. Además las propuestas de trabajo que se ofrecen en los libros, tanto con
unas como con otras imágenes, poseen un diseño muy cerrado, con pocas posibilidades de modificación y actuación por parte de alumnos y profesores.
Por tanto, en estos libros de texto no se considera a todas las formas de manifestación cultural como diferentes respuestas a análogas necesidades de expresión o experiencia estética (Agirre, 2000), cuestión que, desde el punto de
vista educativo y de la formación personal, sería interesante entenderlas así.
Así mismo tampoco se han encontrado reflexiones del tipo de las recogidas por
Hernández (2007: 49) y que nos proponen adoptar un enfoque para:
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cual se limita a la transmisión de un cuerpo específico de información y valores y
pone el foco en el proceso de producción y en el papel preponderante del artista.
Cierto es que los contenidos de un libro de texto reflejan parcialmente los saberes
que se trabajan en las aulas, no obstante, sí que señalan inercias y en ese sentido
resultan representativos de las tendencias educativas que siguen y que, en el caso
que nos ocupa como ya señalaba, resultan muy alejadas de las perspectivas que
se promulgan desde el cambio giro propiciado por los estudios de cultura visual.
En cualquier caso, el estudio de lo que ocurre en el nivel de secundaria no
ha hecho sino corroborar una situación que tiene su origen en etapas anteriores
como es la de la Educación Primaria. Una realidad que ya veníamos detectando
a través del contacto con profesorado de primaria a través de unos cursos de
formación y en las prácticas desarrolladas en los centros escolares de primaria
con los y las alumnas de la facultad de Bellas Artes de la Universidad del País
Vasco. Precisamente es a través de esas prácticas que se incentiva a los alumnos
a adoptar otras perspectivas de educación artística y así probarlas en un entorno educativo real. En este trabajo se da cuenta de uno de los proyectos desarrollados en ese contexto, una experiencia que recoge la invitación a reformular
los contenidos, objetivos y metodologías de la educación de las artes visuales
(Duncum, 1996, 1997, 2002; Hernández, 1997; Freedman y Stuhr 2004, entre
otros) para poder responder mejor a las problemáticas que un mundo repleto de
imágenes nos presenta.
2. El contexto de la propuesta

Desde hace varios años los alumnos y alumnas de la facultad de Bellas Artes de
la Universidad del País Vasco, dentro de la asignatura de Didáctica de las Artes
Plásticas vienen diseñado y desarrollando propuestas educativas que intentan
ir más allá del planteamiento de ejercicios cuyo fin es producir objetos y realizar
dibujos o manualidades, actividades habituales en la mayoría de las clases de
educación artística de los centros escolares españoles y propuestas a través de
los libros de texto de esta materia.
Como un primer paso en su formación como futuros docentes y artistas con
responsabilidades como mediadores culturales, se les insta a reflexionar sobre sus propias vivencias como alumnos y alumnas de una formación en artes
visuales. Ello da pie a revisar y conocer las distintas perspectivas que se han
adoptado sobre el ámbito, destacando las luces y sombras de cada una de ellas.
Igualmente se les invita a repensar la finalidad de la educación artística, los
contenidos adecuados para responder al contexto actual y los modos de abordarlos. A continuación diseñan y preparan un pequeño proyecto que llevarán a
la práctica, durante 3-4 semanas, en un centro educativo de primaria.

3. El proyecto de trabajo

Conscientes de la influencia que la cultura visual, artística y mediática, posee en
la configuración identitaria y en los modos de entender el mundo, el alumnado
de Bellas Artes eligió abordar un tema como es la construcción del género explorando diversos artefactos de la cultura visual. Pretendían que los chicos y chicas
de la clase de 6º reflexionaran sobre cómo los medios audiovisuales establecen
diferencias entre hombres y mujeres y cómo ello les afecta en su cotidianeidad.
3.1 los objetivos generales

En términos generales se plantearon:
– Desarrollar en los chicos y chicas una capacidad para comprender e interpretar los hechos artísticos y otras manifestaciones culturales
– Ayudar a generar en el alumnado la reflexión y el posicionamiento crítico,
huyendo de una mirada ingenua y esencialista sobre las distintas manifestaciones culturales.
– Aumentar los registros de su experiencia estética sobre el mundo y sobre
los productos culturales que los seres humanos han generado.
– Dotarles de unos recursos mínimos para generar sus propios productos.
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El colegio público Txomin Aresti lleva años colaborando con la facultad de
Bellas Artes y abriendo sus puertas a modo de laboratorio experimental. En
este centro, al igual que en muchos otros, la educación artística es una asignatura con poca importancia y que suele recaer en un profesorado poco cualificado;
en unos casos en el tutor de clase o en otros en el profesorado de inglés. Normalmente realizan manualidades o fichas de trabajo extraídas de un libro de texto
similar a los de la investigación referida en la introducción de este trabajo, sin
ninguna conexión entre los distintos ejercicios, y que proporcionan visiones del
arte muy canónicas, con actividades meramente productivas, y nunca reflexivas o interpretativas.
Por tanto, los proyectos que el alumnado de la facultad de Bellas Artes lleva
adelante en este contexto suelen desconcertar bastante a un alumnado habituado a la mera realización de manualidades y dibujos inconexos entre sí.
En el siguiente apartado se da cuenta del proyecto concreto desarrollado
con un grupo de 6º de primaria, con chicos y chicas de 11 y 12 años, en el
que se reflexionó sobre la construcción del género mediante artefactos de
la cultura visual.
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3.2. La temporalización

Este pequeño proyecto se desarrolló en el transcurso de 3 semanas durante las
cuales un grupo configurado por 4 alumnos y alumnas de la facultad, acudió
una hora y media por semana. Además tras cada sesión, en la asignatura de Didáctica de las Artes Plásticas, se reflexionaba sobre lo ocurrido en la clase y se
revisaba y reestructuraba el proyecto.
3.3. La secuencia didáctica

Tras una primera sesión de contacto con los chicos y chicas en la que hablaron
en términos generales sobre el tema del proyecto, se establecieron 3 grandes
cuestiones para trabajar:
— La diferenciación del género en la ficción y en su cotidianeidad.
— Los condicionamientos sexuales a través de los objetos cotidianos.
— La deconstrucción de roles.
En cada uno de ellos se imbricaron procesos de reflexión, interpretación, crítica y comentario del arte y la cultura visual con la producción; rehuyendo
así de las meras actividades productivas con un fin básicamente decorativo y
propiciando un modo de trabajo más abierto y próximo a lo propuesta por los
proyectos de trabajo (Hernández y Ventura, 1992). Propiamente lo que aquí se
expone dista un poco del consenso entre profesorado y alumnado que reclama
esta perspectiva educativa pero cierto es que tras cada sesión se revisaban los
planteamientos y se adecuaban a las emergencias del aula.
En última instancia, los temas elegidos se abordaron desde un amplio punto
de vista, basado en la experiencia de los niños y niñas, y enriqueciéndolos con
la presentación y el comentario de obras artísticas y otras imágenes tomadas
de la cultura visual más próxima a ellos y ellas, que permitieron tender puentes
entre ambos referentes estéticos.
A continuación, y dadas las limitaciones de espacio, se refieren solamente
algunos de los pasos seguidos a modo de ejemplo de lo que constituyen este
tipo de proyectos.
3.3.1. La diferenciación del género en la ficción y en su cotidianeidad

Con el fin de detectar la influencia de los estereotipos y las diferenciaciones
sexuales en los videojuegos se les plantearos dos ejercicios:
a) Productivo: en este ejercicio se les invitó a que, partiendo de una foto de su
retrato, dibujasen un personaje de videojuego del que tenían que definir

Figura 1, 2 y 3. Inventando personajes de
videojuegos y análisis. Fuente: propia.
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una serie de cuestiones como por ejemplo: cuáles eran sus poderes, los
colores de sus ropas…etc. (ver figuras 1,2 y 3). Trabajos que se expusieron
y de los cuales se evidenciaron constantes y diferencias a través de un
análisis colectivo.
b) Reflexivo: con las constantes y diferencias detectadas en sus producciones
se estableció una comparativa con los personajes de los videojuegos que
ellos consumían. De este modo entre todos se determinó cómo eran los
atributos de los personajes tanto masculinos como femeninos, revelando
las similitudes entre estos y los dibujos que ellos habían planteado respecto a los estereotipos de género.
3.3.2. Los condicionamientos sexuales a través de los objetos cotidianos

Pasando de la ficción a la realidad, en este segundo tema se quiso constatar qué
grado de diferenciación sexual se da en sus objetos cotidianos tales como ropas,
estuches, mochilas…etc. Así que en este caso se hizo una reflexión en grupos pequeños en torno a cuestiones tales como: ¿qué motivos aparecen representados
en esos objetos?, ¿qué colores predominan. Estas cuestiones se recogieron en
un mural colectivo (Figuras 4 y 5).
A continuación se les presentó el trabajo de una artista que también se
preocupa por la cuestión abordada en este proyecto: Jeongmee Yoon. Tras explicarles su trabajo se les propuso un ejercicio imitativo pero partiendo de sus
propias vivencias: autorretratarse en sus habitaciones rodeados de sus objetos
cotidianos. En la siguiente sesión se expusieron estos trabajos y se extrajeron
diversas conclusiones.
3.3.3. La deconstrucción de roles

Los temas anteriores dieron mucho juego como para haber seguido explorando
más profundamente pero, a modo de evaluación, se quiso dedicar parte de esta
sesión a constatar cómo estos chicos y chicas habían interiorizado algunas de
las cuestiones abordadas.
Para ello se les propuso la realización de un mural colectivo (Figura 6) compuesto por sus dibujos y collages, a modo de reflexión visual, en el que mediante pequeñas producciones individuales se pretendía a través de la plasmación
de los típicos modelos de género detectados en familias, profesiones, vestimentas o colores, romper con los estereotipos y las diferencias detectadas en los
anteriores trabajos.
Durante la realización de este mural se fueron rescatando las ideas trabajadas a lo largo del proyecto y de este modo, el alumnado de Bellas Artes,
pudo constatar cómo había sido su primera experiencia como docentes, la
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Figura 4 y 5. Reflexión y análisis objetos alumnado. Fuente: propia.
Figura 6. Mural recopilatorio. Fuente: propia.
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cual fueron recogiendo también al finalizar cada sesión y reelaboraron en
la memoria final.
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Conclusiones

Lo narrado en esta presentación es tan solo una parte de lo que fue el diseño y
puesta en práctica de una perspectiva de educación artística que intenta ir más
allá de la realización de manualidades. Una perspectiva que nos insta a repensar
la finalidad educativa de una materia que, cuando menos en el contexto español,
está siempre relegada a un segundo plano y limitada a la realización de manualidades o actividades meramente productivas. Así se detectaba en la investigación
referida al comienzo sobre los libros de texto más usados en este ámbito en secundaria, pero que podría extrapolarse a lo que ocurre en primaria. Es consecuencia del uso de estos manuales que el imaginario de los chicos y chicas que
los utilizan siga nutriéndose de unos referentes escolares que están construyendo
una idea muy pobre y convencional del arte; en ellos se sostiene una idea asociada a la expresión de individualidades, masculinas, occidentales, un concepto de
arte relacionado con el estudio de estilos y corrientes. En sus propuestas educativas no se posibilita el análisis, la interpretación y la comprensión de las diversas
manifestaciones culturales ni las ponen en relación sino que promueven, principalmente, la repetición o imitación de modelos dados y la experimentación sin
sentido de diversos parámetros formales (sea la composición o elementos básicos del lenguaje visual). Todo lo cual contribuye a la denostación de este ámbito y
a no reconocerle el valor formativo que posee.
Sin embargo, adoptar la perspectiva que aborda la comprensión de las actuales producciones culturales, sean artísticas o no, permite cambiar la finalidad educadora de querer transmitir un conocimiento disciplinar con visiones
hegemónicas y parciales de lo que constituyen las manifestaciones culturales.
Como se ha visto en el ejemplo, seguir las recomendaciones señaladas por Hernández (2007) de establecer puentes con otras bases epistemológicas, saberes
disciplinares, nuevas formas y medios de representación así como utilizar metodologías distintas para la interpretación de la imagen, lo visual y la visualidad, propician experiencias educativas apasionantes, reflexivas y críticas.
Este modo de trabajo, en la actualidad, resulta inevitable ya que cuando los
productos culturales, sean artísticos o no, tienen sus principios de construcción en
otros epistemes resulta difícil comprender sus discursos a través del estudio de técnicas, categorías estéticas tradicionales o peculiaridades gestálticas (Cabrera, 2012).
En cuanto a lo que este tipo de trabajo supone para el alumnado de la facultad queda decir que les trastoca radicalmente su concepto sobre la educación
de las artes visuales. Por un lado, porque al ser hijos e hijas de una educación
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artística similar a la que actualmente se imparte en los centros de educación
formal son conscientes de la pobreza de la misma, y aunque ellos ahora están
formándose en la facultad en otra visión más rica y amplia no conciben otros
modos de abordarla más que los vividos. Se dan cuenta de que se siguen haciendo las mismas propuestas que cuando ellos y ellas eran estudiantes pero
no se les ocurre el modo de trascenderlas. Por ello, a través del trabajo reflexivo
que también se les propone en la asignatura de Didáctica de las Artes Plásticas,
aprenden a detectar los porqués de la pobreza de los planteamientos y, paralelamente, conocen y experimentan otras perspectivas educativas más acordes
para trabajar con la ingente cantidad de manifestaciones culturales que nos ha
tocado vivir en el contexto actual.
Pero además, por otro lado, mediante este tipo de trabajos los y las alumnas de Bellas Artes se van formando como educadores y profundizan en un
modo de trabajo que les permite incluso repensar sus propias prácticas artísticas y su papel como mediadores culturales.
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Resumo: Este artigo aborda o retrato através

dos elementos estruturais da linguagem plástica, na disciplina de Desenho A, 10 ano do curso
geral de artes visuais. O tema escolhido foi o
proposto na escola este ano letivo, EU, NÓS e
AS GENTES. Utilizaram-se meios riscadores
e aquosos tendo-se estudado a composição
em grande formato numa abordagem gráfica
livre através da organização dos trabalhos para
posterior exposição.
Palavras chave: Retrato / linguagem / projeto-educativo / exploração.

Title: The experience of portrait through the

structural elements of plastic language.
Abstract: This article addresses portrait through the
structural elements of plastic language, within the
draw discipline of the 10th year of the general course
on visual arts. This theme was a school proposal in
this school year, ME, US and THE PEOPLE. Scriber
and aqueous means were used, studying composition in a large free graphic approach through the
organization of work for the subsequent exposure.
Keywords: Portrait / expression / educationalproject / exploration.

Introdução

Neste artigo procura-se apresentar uma experiência bem-sucedida junto dos
alunos respondendo a uma solicitação da escola, através do Diretor de turma,
no início do ano letivo. No desenvolvimento segue um relato deste trabalho
expondo a metodologia adotada, os resultados obtidos através de imagens, e
as várias formas da sua divulgação.

2. Introdução aos conteúdos

Na introdução de cada elemento da linguagem plástica foi apresentado um
PowerPoint informativo sobre o ponto, a linha e a mancha. Estas exposições
foram sempre ilustradas com trabalhos semelhantes ao que se desejava obter,
para além de exemplos de obras de artistas plásticos (historia do desenho) cuja
obra utilizasse os elementos referidos como por exemplo: Leonardo D’Vinci,
Durer, Seurat, Picasso, Miro. Este último aspeto é muito importante na sua formação em artes, uma vez que nem todos os alunos têm a disciplina de Historia
e cultura das artes e sim Matemática.
3. Trabalhos desenvolvidos nos diferentes elementos da linguagem plástica.

De todos os trabalhos A5 desenvolvidos sobre o rosto em grafite foram transferidas para papel vegetal, as linhas dominantes. No primeiro exercício foi explorado o ponto na sua concentração, dispersão, organização, dimensão através
da observação de áreas de sombra e luz. O segundo elemento, foi trabalhada a
linha reta horizontal, tendo sido considerado por todos os alunos como o exercício mais complexo; a linha livre a lápis, obedeceu aos critérios de superfície
curva com curvas e superfície plana com reta, sempre acompanhando os contornos e a forma; e ainda, o mesmo exercício mas utilizando a caneta preta, para
tomar consciência da diferença de expressão entre estes materiais; o exercício
seguinte utilizou a linha branca em suporte preto ou cor, fazendo surgir a imagem em negativo; por fim, no último exercício foi aplicada a linha irregular, a
garatuja, sendo um ensaio a grafite e o definitivo a caneta preta.
Passou-se ao estudo da mancha utilizando a aguada de tinta-da-china tendo como diferentes tons, o branco, o preto e três ou quatro tons intermédios
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1. Primeira abordagem

Este trabalho situa-se na primeira unidade programática do programa do Ministério da Educação para a disciplina de Desenho A, do 10º ano, do curso geral de
Artes Visuais, relacionando-se com as primeiras abordagens dos alunos desta
área, aos meios atuantes, riscadores e aquosos e aos diferentes suportes, aliada
aos elementos estruturais da linguagem plástica, o ponto, a linha e a mancha.
O objetivo deste trabalho foi dar resposta ao projeto educativo da escola no seu
tema aglutinador “Educar o Cidadão do futuro: o EU 1ºP, NÓS no 2º período,
AS GENTES no 3º período”. Neste sentido pediu-se aos alunos que trouxessem,
em formato A5, fotografias/impressões do seu rosto ou de um familiar próximo
ou, ainda, de um ídolo, com a condição de que gostassem e que retratasse/revelasse algo sobre a sua personalidade.
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Desenvolvimento
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de cinzento. Finalmente foi introduzida a cor com a aguarela, usando cores
quentes para zonas de luz e frias para as sombras. Num total de 10 trabalhos.
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4. Composição dos trabalhos desenvolvidos em Suporte de grande formato.

Pediu-se a todos os alunos que cortassem todos os trabalhos e os montassem num
espaço rígido para a exposição da semana das artes, no início do terceiro período,
cumprindo assim o tema, NOS, proposto pela escola para o segundo período, no
polivalente da escola. Cada aluno escolheu uma cor de cartolina que se relacionasse com os seus trabalhos e, por outro, que revelasse a sua personalidade (Figuras 1, 2 e 3). Poderiam acrescentar elementos visuais para completar o espaço.
A avaliação sumativa externa, constituída pelos exames nacionais, tem como
objetivo a obtenção de resultados uniformes e fiáveis sobre a aprendizagem inerente a conteúdos programáticos, definidos pelo currículo e em concordância
com as metas curriculares determinadas pelo Ministério da Educação Português.
O resultado da avaliação sumativa externa vale 50% da nota final de acesso
ao Ensino Superior, e por isso a preparação do aluno, ao longo de todo Ensino.
5. Constatação da aprendizagem dos conteúdos e técnicas aprendidas

Este trabalho foi muito longo mas surpreendentemente os alunos gostaram e
revelaram ter aprendido. Também o constatei, quando num trabalho posterior,
de observação da mão em posições diferentes e exploração de materiais riscadores e aquosos, se verificou a grande facilidade e qualidade com que executaram a sombra através da linha e da mancha em grafite, sépia, sanguínea, aguada de tinta-da-china e caneta de aparo (Figuras 4 e 5).
6.Exposição dos trabalhos na semana das artes

No período de 22 a 26 de abril de 2013 estiveram expostos os trabalhos dos três
anos do Curso Geral das Artes e do Curso Profissional dos Audiovisuais cumprindo assim o tema, NOS, proposto pela escola para o segundo período. Optou-se por juntar todos os trabalhos dos retratos da turma num plano (Figuras
6) e no seu perpendicular o trabalho de desenho das mãos recortado e colado,
por cada aluno, numa cantoneira. Este conjunto foi montado na vertical com
correntes possibilitando a sua visualização de ambos os lados e simbolizando
as mãos dos jovens artistas. (Figura 7). Para a inauguração desta exposição, no
primeiro dia da sua abertura, pelas 18 horas, foram convidados todos os alunos
das artes, os seus Encarregados de educação, a Diretora da escola, os Diretores de turma e o Representante do Serviço educativo da Camara Municipal da
Amadora. Os alunos e professores envolvidos organizaram e ofereceram um
lanche de boas vindas.
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Figura 1. Exemplo de trabalho desenvolvido. Fonte: própria.
Figura 2. Exemplo de trabalho desenvolvido. Fonte: própria.
Figura 3. Exemplo de trabalho desenvolvido. Fonte: própria.
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Figura 4. Exemplo de trabalho desenvolvido. Fonte: própria.
Figura 5. Exemplo de trabalho desenvolvido. Fonte: própria.
Figura 6. Vista da exposição da semana das artes com
os trabalhos dos alunos expostos. Fonte: própria.
Figura 7. Vista da exposição da semana das artes com
os trabalhos dos alunos expostos. Fonte: própria.
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Figura 8. Vista das escadas do pavilhão das artes no dia
aberto, com o corrimão aproveitado para expor os trabalhos
dos alunos. Fonte: própria.
Figura 9. Vista do pavilhão das artes no dia aberto, com
os trabalhos dos alunos expostos. Fonte: própria.
Figura 10. Vista do stand do AmadoraEduca. Fonte: própria.
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7. Utilização dos trabalhos em outros eventos da escola

O Dia da escola aberta, 31 de maio, e Amadora Educa, de dia 29 de maio a 2 de
junho, foram os dois eventos onde se voltaram a utilizar estes trabalhos, aproveitando-os para divulgar as artes da ESA junto dos alunos das escolas da zona
da Amadora. Os desenhos das mãos foram colocados no corrimão do pavilhão
das artes (Figura 8) simbolizando As gentes que entram, sobem e descem as
escadas no dia da escola aberta, visitando a escola em pleno funcionamento.
Os trabalhos do retrato (Figura 9) foram pendurados nas paredes laterais das
escadas de acesso ao primeiro piso do pavilhão das artes para que fossem também apreciados pelos alunos visitantes. Os trabalhos do retrato de duas alunas
estiveram também presentes na mostra do Amadora Educa, num dos painéis
laterais do stand (Figura 10).
Conclusão

Este trabalho foi muito longo, mas surpreendentemente os alunos apreciaram e
sentiram que aprenderam os conteúdos ao aplicar os conhecimentos de forma
prática nos trabalhos posteriores.
Também foi admirável a maneira como aderiram de forma espontânea e
sugeriram a colocação dos retratos e das mãos nas cantoneiras e no corrimão
do pavilhão nas diferentes atividades promovidas pela escola e pela Camara
Municipal da Amadora para a comunidade. Considera-se também muito importante a articulação que existiu para conciliar o tema anual global da escola,
com o projeto educativo, EU,NOS e AS GENTES: trabalhar o EU numa forma
analítica e introspetiva, o NOS no sentido do conjunto dos trabalhos realizados
pela turma mostrando-os na semana das artes aos colegas e no final do ano AS
GENTES numa mostra da comunidade educativa às escolas da zona da Amadora através dos eventos do Dia da Escola aberta e Amadora Educa.

INÊS VESPEIRA DE ALMEIDA

Portugal, professora do Ensino Secundário da disciplina de Projecto e Tecnologia-Ourivesaria,
joalheira. Afiliação actual: Escola Artística António Arroio. Graduação: Licenciatura em Design,
actualmente a frequentar o Mestrado de Ensino em Artes Visuais.

Resumo: A apresentação pretende partilhar

o processo de trabalho dos alunos de 11º ano
do curso de Produção Artística, especialização em Ourivesaria, durante a concepção
formal e posterior realização em oficina de
um pendente/relicário. A turma partiu da
obra de um dos joalheiros contemporâneos
apresentados em aula, fazendo a desconstrução formal de uma obra escolhida com
o objectivo de conceptualizar e recriar um
novo objecto.
Palavras chave: Ourivesaria / relicário /
joalharia contemporânea.

Title: From the author to authorship. Making

of a box / Reliquary. Project and jewellery technologies, 11th grade
Abstract: The presentation intends to share
the work process of the students of 11th grade
of the Artistic production course — jewellery specialization, during the formal design and later
making of a pendant/reliquary in a workshop.
The class started from the work of one of the contemporary jewellers presented in class, making
the formal deconstruction of a work chosen for
the purpose of creating a concept and recreating
it on a new object.
Keywords: Jewelry / reliquary / contemporary
jewellery.

Introdução

No âmbito da disciplina de Projecto e Tecnologias, integrada no curso de Produção Artística, especialização em Ourivesaria, da Escola Artística António Arroio, a turma do 11º ano (26 alunos) desenvolveu um trabalho a partir da obra
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Do autor à autoria:
construção de uma caixa
/ relicário: projecto
e Tecnologias de
ourivesaria, 11º ano
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de um dos joalheiros contemporâneos apresentados em aula. Com o objectivo
de criar um pendente/relicário, o desafio foi lançado à turma que desenvolveu
uma pesquisa sobre um trabalho específico do autor escolhido, fazendo a sua
desconstrução formal com o objectivo de conceptualizar e recriar um novo
objecto. Para a construção e materialização do seu trabalho os alunos responderam a questões técnicas subjacentes à execução do projecto, visto ser condição programática esta articulação pedagógica entre as duas componentes
da disciplina — Projecto e Tecnologias. Assim, neste projecto, os alunos foram
desafiados a utilizar a técnica de gravação com ácido nítrico para a realização
de texturas em chapa de prata, articulações e um sistema de fecho, para além
das técnicas básicas de ourivesaria desenvolvidas ao longo do ano lectivo. Os
alunos, no final do trabalho, deverão ter feito a correcta interpretação da representação gráfica que realizaram, planear a execução do seu objecto assim como
aplicar as aprendizagens técnicas na execução do mesmo.
1. Desenvolvimento do trabalho
1.1 O Projecto

Na componente de Projecto foi feita uma abordagem sobre contextos estruturantes da Joalharia Contemporânea, através da visualização de imagens. O
conceito de Joalharia contemporânea é abordado ao longo do ano lectivo, visto
estar directamente relacionado com a área de especialização do curso em questão, sendo que para a construção deste Pendente/relicário os alunos deveriam
partir do trabalho de um autor concreto para realizar o seu próprio objecto/jóia.
Os joalheiros que serviram como referência conceptual foram: Ted Noten
(Holanda), Nora Fok e Kayo Sato (Japão), Teresa Milheiro (Portugal) e Felieke
van der Leest (Holanda). Para o desenvolvimento do seu trabalho, os alunos
escolheram um autor como referência, fazendo uma pesquisa orientada sobre
o mesmo, a sua obra, as metodologias adoptadas e a análise (formal e semântica) de um objecto produzido (Figura 1). Recriaram esse objecto fazendo a
desconstrução de uma peça do autor escolhido e uma reflexão sobre o conceito
subjacente ao mesmo. Após esta reflexão, e de forma a ampliar esse conceito,
o desafio seria relacioná-lo com as próprias vivências pessoais, pensando em
situações que tivessem a ver simultaneamente com a temática conceptual da
peça de autor estudada e com as suas (aluno) memórias afectivas (Figura 2).
Feita a descrição sintética da ideia, o aluno deveria escolher uma palavra que
conseguisse transmitir o seu conceito. A palavra seria apropriada como tema para
o projecto do pendente/relicário. Delimitado o campo conceptual foi lançado o
contexto de produção e dado conhecimento aos alunos das condicionantes da
componente técnica: o volume base da caixa/pendente seria um tubo cilíndrico
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em cobre com 35 milímetros diâmetro e 13 milímetros de altura, em que a palavra
escolhida ia ser gravada com punções de letras na base interior da caixa. A tampa,
em prata, deveria ter uma dobradiça (feita com canevão) e um fecho simples. A
sua superfície plana deveria incluir desenhos recortados e /ou gravados que se
poderiam prolongar para além da dimensão circular da base da caixa.
No desenvolvimento e aplicação de metodologias do projecto artístico e
apropriando-se da palavra escolhida como tema, os alunos realizaram uma
pesquisa formal, procurando imagens que servissem de motivo para explorarem significados e criarem formas relacionadas com o tema. Neste processo
de construção da ideia/conceito os alunos procederam à representação em suporte de papel, formato A3, com recurso a registos gráficos de expressão livre e
normalizada com lápis de grafite e lápis de cor. A pesquisa formal da tampa (Figuras 3 e 4) incidiu na configuração de estruturas lineares e de valores de superfície que permitissem conjugar as ideias e especificações técnicas em presença.
Para ajudar à definição formal e volumétrica do objecto, os alunos construíram maquetas em cartolina com a forma base da caixa, fazendo duas ou três
experiências para a tampa. Seleccionada a proposta formal, foi feita uma representação em tamanho real, através de três vistas cotadas e perspectivas do
objecto pendente.
Para a realização deste processo os alunos tiveram 4 aulas de 2 blocos, num
total de 12 horas.
1.2 A Tecnologia

O processo do trabalho em oficina, será a seguir descrito de forma esquemática para facilitar a compreensão do mesmo. Neste processo de concretização
do projecto foram consolidadas as técnicas básicas já adquiridas e abordadas
as técnicas que os alunos ainda não tinham experimentado, como sejam a
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Figura 1. Pesquisa sobre o autor escolhido. EAAA, Lisboa, 2013. Fonte: própria.
Figura 2. Relação de conceitos. EAAA, Lisboa, 2013. Fonte: própria.
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Figura 3. Pesquisa formal. EAAA, Lisboa, 2013. Fonte: própria.
Figura 4. Peça seleccionada. EAAA, Lisboa, 2013. Fonte: própria.

gravação, o canevão e articulações. Sendo as mesmas explicadas e exemplificadas no decorrer das aprendizagens, as quais foram observadas e registadas
pelos alunos no seu diário técnico, onde arquivam os materiais resultantes da
recolha de informação e resultado das suas experimentações.
Inicialmente foi feita a selecção e preparação de matéria-prima, cobre, para
a execução da base da caixa, sendo os aros previamente cortados de um tubo
com 35 milímetros de diâmetro pelas professoras (Figura5)
Os alunos começaram por marcar as letras da palavra escolhida, com os
punções, na base da caixa, soldando de seguida o aro a essa mesma base
(Figuras 6 e 7).
O excesso de metal à volta do aro foi serrado e limado.
Foi igualmente feita a preparação de matéria-prima, chapa de cobre para a
execução do canevão a utilizar na articulação/charneira da caixa e chapa em
liga de prata para a realização da tampa, consoante a representação do projecto. Nas tampas dos pendentes/caixa foi aplicada a gravação com ácido nítrico
como forma de texturar a superfície de metal e alterar a qualidade visual da
mesma (Figura8). Explicado e exemplificado o processo técnico para a realização do canevão e como funcionará aplicado à caixa, os alunos procederam à sua
realização e soldadura, tanto na base como na tampa (Figura9).
Foram feitos os acabamentos de superfície, que cada aluno estipulou para a
sua peça, e procedeu-se à junção da base com a tampa através da articulação/
charneira por rebite e do fecho por pressão. Após o tratamento final de superfícies inseriu-se o sistema de prender o fio para a peça pender, dando por finalizado o trabalho (Figura 10). Este processo foi realizado em seis aulas de dois
blocos, num total de 18 horas.

359
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Figura 5. Matéria-prima. EAAA, Lisboa, 2013. Fonte: própria.
Figura 6. EAAA, Lisboa, 2013. Fonte: própria.
Figura 7. EAAA, Lisboa, 2013. Fonte: própria.
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Figura 8. Exemplo de tampa protegida com betume judaico mergulhada em
ácido sulfúrico. É visível o efeito de corrosão do ácido na zona não protegida
da peça. EAAA, Lisboa, 2013. Fonte: própria.
Figura 9. Exemplo de tampa e caixa com todas as partes integrantes soldadas
mas ainda separadas. EAAA, Lisboa, 2013. Fonte: própria.
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2. Conclusão

A realização deste trabalho pretendia articular os objectivos do programa da
disciplina, nas vertentes projectual e tecnológica. Por um lado a construção de
um conceito através do estudo e análise de trabalhos de alguns joalheiros contemporâneos e pelo outro a aprendizagem de técnicas ou processos tais como
realização de canevão, articulações ou alteração das superfícies dos metais. Os
alunos responderam de uma forma bastante criativa ao desafio que lhes foi proposto, apesar de terem sido colocadas algumas condicionantes formais e técnicas. Fizeram um trabalho de introspecção muito interessante entre o conceito
do autor e o de sua autoria.
Relativamente ao desenvolvimento do trabalho em oficina, o tempo é sempre um constrangimento o que faz com que por vezes se sobreponha à experimentação do aluno a exemplificação recorrente por parte do professor. Apesar
disso os alunos demonstraram um grande esforço no sentido da progressiva e
desejável autonomia na construção do seu processo de aprendizagem. Na generalidade, os alunos concretizaram o seu projecto inicial, muito embora se tenha
verificado pontualmente alterações formais, em alguns objectos, derivadas da
percepção, por parte dos alunos, das características dos materiais e potencialidades plásticas em presença. Só fazendo se sente e, sendo essa uma “verdade”
e liberdade criativa no domínio de qualquer projecto artístico, essas são sempre
consideradas e legitimadas na construção dos saberes.
Sendo esta disciplina essencialmente prática e funcionando com um trio
pedagógico, uma professora de projecto em articulação com duas professoras
da vertente tecnológica (na qual eu faço parte), é importante referir o impacto que três formas de fazer e de ser diferentes têm nos alunos e também entre
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Figura 10. Exemplos de peças terminadas.
EAAA, Lisboa, 2013. Fonte: própria.
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pares. Trabalhar em equipa é um grande desafio, pois a sintonia nem sempre é
possível de obter em uníssono mas é uma grande oportunidade de partilha de
saberes em complementaridade. Nós crescemos e os alunos também. Os questionamentos dos alunos, com respostas por vezes diferenciadas, servem para
um entendimento de que não existe uma, mas várias formas de fazer, saber, ser.
Incutir nos alunos a capacidade de crítica e auto crítica, autonomia, liberdade para se expressarem e o respeito à diferença, são princípios basilares da
função pedagógica do professor que ultrapassa a matéria da disciplina. Esta
partilha de saberes e de experiências permite-nos fazê-lo.
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A cultura visual como tecido de significações e uma
proposta para o ensino de artes visuais e literatura

Para Hernández (2000), o estudo de artes visuais torna-se mais significativo
se as imagens produzidas por uma sociedade forem consideradas parte de sua
cultura visual, que abrange um conjunto de signos e símbolos veiculadores de
significados que caracterizam a visão de mundo dessa sociedade. Cultura é a
construção e participação de indivíduos num sistema geral de formas simbólicas (Geertz, 1983, apud Hernández, 2000: 53); e assim, o estudo de artes visuais
não deve se basear na forma, mas no estudo das relações que signos e símbolos estabelecem entre si para criar significados, na medida em que aquela sociedade se transforma ao longo do tempo. Portanto, as imagens ou elementos
da cultura visual são objetos que levam a refletir sobre formas de pensamento
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da cultura onde foram criadas, e por isso, estudá-las implica em ir além do que
aparece apenas no visual: “é um olhar na vida da sociedade, e, na vida da sociedade, representada nesses objetos” (Hernández, 2000: 53). Essa concepção
abre a possibilidade de estudar a produção imagética de uma sociedade em pleno diálogo com outras linguagens artísticas e disciplinas, como a literatura, a
história, a música e a sociologia.
Contudo, é importante deixar claro que a abordagem de Hernández, proposta para o ensino de artes, não diz que as imagens devam ser tratadas como
meros trampolins para o engrandecimento pessoal dos estudantes, mas que
eles possam compreender mais amplamente aquilo que já apreciam. Partindo
desse ponto de vista, a ideia do ensino de artes como ensino da cultura visual endossa o pensamento de Lanier (1984, apud Barbosa, 2005: 45), no que diz
respeito a ampliação do universo estético que o aluno já traz para a escola, principalmente por entender a arte e as imagens criadas por uma sociedade como
intermediadores culturais.
Assim, partindo das abordagens de Hernández e Lanier, foi possível pensar
em um projeto que auxiliasse alunos a ampliar seu repertório estético, partindo
do viés das narrativas ficcionais, que vêm constituindo o imaginário humano ao
longo dos tempos, estando presentes principalmente nas linguagens: imagética
e verbal, ou na literatura e nas artes visuais.
Nas demais seções deste artigo, serão apresentadas teorias que sustentam a
proposta do projeto de tomar as narrativas ficcionais como eixo de coesão entre
os diálogos significativos, entre artes visuais e literatura; como também, a apresentação da dificuldade de manter uma relação democrática com os alunos no
desenrolar do projeto.
1. A necessidade de ficção: narrativas ficcionais para
a constituição de um mundo aculturado

A comunicação por meio da linguagem transforma-se em veículo que liga a
interioridade e a exterioridade do ser humano, resgatando o elo perdido entre
ele e seu mundo. “Em razão disso, a expressão humana dirige-se para o real,
constituindo-o, impregnando-o de um simbolismo que o acultura e torna partilhável” (Costa, 2002: 12). Há, porém, um discurso que não se orienta explicitamente para o real, mas dele se afasta para referir-se à interioridade humana,
que é a ficção. A ficção na verdade não se opõe à objetividade dos fatos, mas
a apresenta de acordo com a subjetividade que a vivencia, e assim, mobiliza a
natureza sensível e afetiva da dimensão cognitiva da mente humana (Costa,
2002). Não importa a nacionalidade, época ou classe social de que faça parte uma pessoa, ela sempre necessitará de ficção para compreender estetica-

2. Da cultura popular à cultura popular: o intercâmbio
de ficções nas sociedades ao longo da história

O intercâmbio de modelos de personagens, ou heróis e dos modos de narrativa
ficcional sempre existiu entre as pessoas, desde os tempos em que os meios de
comunicação não eram tão avançados como hoje. Um exemplo disso foi o que
aconteceu com as narrativas orientais “As Mil e uma noites”, como demonstra
Costa (2002), ao citar o primeiro ato de colonização ou o processo de mundialização da cultura, que foi o comércio com os territórios asiáticos. Aquele narrar
misturou-se rapidamente ao imaginário de uma população migrante e proletarizada, que encontrou nas narrativas de ficção um porto seguro, a memória, o
saber espontâneo e o estímulo a alcançar um conhecimento indicial que a cultura letrada não considerava (Costa, 2002).
Do picadeiro para as telas de TV, das tendas para as redes digitais, as narrativas míticas e mágicas mantiveram o gosto e confiança na vida, incorporando nessa confiança um pouco do mundo alheio (Bougnoux, 1999, apud Costa,
2002: 110). Mas esse intercâmbio de narrativas não acontece apenas entre nações diferentes, mas entre universos culturais que coexistem em um mesmo
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mente o mundo humano, ou cultural, em que está necessariamente inserida.
O desenvolvimento dos meios de comunicação vem expandindo as possibilidades de narrar e compartilhar ficções, desde o registro da informação
escrita em rolos de papiro e seu armazenamento em bibliotecas à prensa de
Gutenberg e à internet.
Os resultados da evolução tecnológica vivenciados hoje em dia também reforçam a necessidade ficcional do ser humano, pois a transformam e permitem
que sejam alcançadas por um maior número de pessoas. A necessidade desse
constante ouvir e narrar histórias ficcionais é explicada por Propp, ao afirmar
haver uma unidade de composição nos contos originais de qualquer cultura,
que sofre interpretações na medida que o homem vai modificando sua maneira
de produzir sua subsistência, (Propp, 1997, apud Costa, 2002: 26). Ocorre, assim, uma transformação constante dos personagens e de suas funções narrativas e que nesse processo constante de mudança, há a dessacralização do mito e
sua transformação em objeto estético. Dessa forma, o ser humano abandona as
explicações mitológicas da natureza e se abre para uma perspectiva mais criativa: seu estar no mundo agora é mediado pela necessidade de estética, presente
na ficção (Propp, apud Costa, 2002: 26).
Graças ao distanciamento em relação à realidade concreta, a ficção é revolucionária, pois torna visíveis a realidade e a utopia, oferecendo à primeira, uma
oportunidade de mudança.
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espaço geográfico. Burke (2010) e Barbero (2009) atentam para o perigo de tomar
vagamente e de forma muito generalizada os conceitos de cultura popular, cultura erudita e cultura de massa; isto porque demonstram que pessoas de diferentes
classes sociais compartilham bens simbólicos comuns em diferentes momentos.
Afirmam que há nas sociedades uma cultura dominante, ligada às classes detentoras do poder e diversas unidades de culturas, chamadas de subculturas, que se
caracterizam por indivíduos que compartilham certos gostos e valores.
Bourdieu (ap. Miceli, 1974: 23), afirma que cultura popular é uma cultura
própria das classes trabalhadoras, seja no campo ou nas cidades, cujos produtos se caracterizam pela coletividade e anonimato, pela predominância do
discurso oral em sua transmissão, e por sua vinculação a um local, enquanto
a cultura erudita valoriza a autoria de seus “bens simbólicos” e tende a ser
transmitida pela palavra escrita, ligada às classes que detém o poder político e econômico. Para Barbero (2009), a chamada cultura de massa é aquela
que descreve o novo modo de existência da cultura popular, após a revolução
industrial e o aparecimento da indústria cultural, que tenta encobrir as diferenças de classe, “deformando ao mesmo tempo sinais de identidade da antiga cultura popular e integrando ao mercado as novas demandas das massas”
(Barbero, 2009: 175).
É importante ressaltar que os indivíduos que compõem uma mesma subcultura participam de muitas outras, e vão assim intercambiando informações e
ficções, transformando-as e readaptando-as às novas realidades, muitas vezes
criadas pelos meios de comunicação. Um exemplo disso é o filme “Hard Candy”, de David Slade, traduzido para português como “Menina má.com”, que é
na verdade uma reinterpretação da história de Chapeuzinho Vermelho, onde o
papel de lobo mau e menina vitimada se invertem. A antiga narrativa de Chapeuzinho Vermelho é repensada e recontextualizada para os tempos da internet
e da sociedade contemporânea, onde pedófilos se aproveitam da inocência de
meninas, aliciando-as em redes sociais. É possível identificar nesse filme uma
ficção que teve origem no repertório da cultura popular e foi apropriada pela
indústria cultural tendo como meio e linguagem o cinema.
Slade, diretor do filme, viu a internet como a floresta dos contos de fada,
símbolo da vida, com seus encantos e perigos. Levou em consideração um dado
real, a postura ousada de algumas meninas japonesas, que ao invés de ficar em
casa, tremendo de medo, foram à caça de seus lobos, ou pedófilos, armando-lhes ciladas, antes que pudessem ser atacadas; reação que denota ansiedade e
angústia, dessa geração que cresceu ouvindo notícias sensacionalistas na TV, e
que também exige da mulher um papel mais participativo.
A era das mídias digitais atualiza a história de Chapeuzinho Vermelho, narrada
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agora pelo cinema, entremeando assim a tradição da cultura popular e a indústia
cultural no processo de recriação de narrativas ficcionais.
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3. A ficção no cinema: aproximação entre imagem e literatura

Hoje em dia, embora as novas tecnologias transformem a maneira com a qual o
cinema narra suas histórias, e como o espectador entra em contato com elas, de
forma cada vez mais participativa e interativa, essa linguagem que caracterizou
muito da produção imagética do século XX conservou alguns aspectos da narrativa
do folhetim, típico meio de divulgação de narrativas ficcionais entre os séculos XIX
e início do XX.
Por meio do folhetim o cinema recebeu como herança o melodrama, e o
reinventou, transformando-o novamente no grande espetáculo popular que
mobilizou as grandes massas, estimulando a mais forte participação do espectador (Barbero, 2009).
Dirigido a um público amplo e heterogêneo, o folhetim encontrou nas formas de narrativas populares, coletivas e de fácil assimilação o modelo ideal.
Sua forma narrativa era infalível para mobilizar questões de interesse comum:
muita ação, diálogos vivos, personagens típicas e enredos que mencionassem
aspectos da sociedade da época, tais como a luta pelo sucesso e pela ascensão
social, o desejo de justiça, a realização afetiva e o mistério; comuns até os dias
de hoje (Costa, 2000).
O cinema é fruto do desenvolvimento social, econômico e tecnológico que
se vê surgir na Europa e nos Estados Unidos a partir da segunda metade do século XIX, e assim, nada menos surpreendente que lançasse mão de alguns elementos do folhetim, como o melodrama, para afirmar-se como grande meio de
comunicação naquela cultura de massa nascente.
Atualmente não se pode falar de apenas um cinema, como também não se
deve homogeneizar o que Barbero (2009) chama de massa. Assim, hoje em dia,
muitas histórias mostradas por cineastas fogem desse cunho melodramático,
trazendo discussões a respeito de sua própria mídia e de seu narrar.
O cinema ainda é um magnífico contador de histórias, que harmoniza aspectos da cultura popular e da cultura de massa, num processo contínuo de
reflexão e renovação, tanto tecnológica quanto estética, que vem ocorrendo
também na literatura.
Existindo em paralelo no interior do universo cultural colorido e cambiante
do cinema, o texto literário vem sofrendo transformações sensíveis, em diálogo com ele, cujas marcas estão evidentes em sua própria tessitura (Pellegrini,
2003). É perceptível uma conexão entre textos ficcionais verbais e aspectos
da linguagem visual no que dizem respeito aos elementos da narrativa como
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tempo, espaço, personagens e narrador: em muitos textos literários há o desaparecimento do último, a chamada morte do sujeito, a refração de espaços
múltiplos e simultâneos, e a noção de tempo como duração, que se perde e é recuperada pela memória, sonho ou desejo (Pellegrini, 2003). Tais modificações
são notadas tanto nos textos em prosa como em poesia, com o rompimento do
verso em rima e a presença do movimento na composição visual dos poemas,
desde os poemas concretos até os holográficos nos dias de hoje.
A literatura vem dialogando e transformando-se em contato com as novas
tecnologias e as novas linguagens que surgem com elas, e enquanto as narrativas presentes nessas linguagens fizerem sentido para o imaginário humano,
continuarão sempre a existir.
4. Filmes na sala de leitura: aspectos do projeto e sua prática

Com base no estudo sobre a trajetória e o envolvimento das narrativas ficcionais entre as linguagens literária e imagética, frutos da cultura humana, foi
desenvolvido um projeto de leitura cinematográfica e literária com pré-adolescentes e adolescentes do segundo ciclo do Ensino Fundamental, na sala
de leitura de uma escola municipal de São Paulo, Brasil. Partindo do conhecimento de que os alunos pertencem a uma geração muito familiar ao contato com imagens e que seus pais ou familiares pouco tem acesso à produção
escrita impressa ou on-line, como livros, jornais ou revistas, surgiu a ideia de
aproximar em sala de aula as duas linguagens, ampliando o que os alunos já
conheciam de cada uma.
A partir da narração da história de Sheherazade, os alunos foram questionados sobre o impacto das histórias na visão de mundo do sultão, e em aulas
seguintes, ouviram e leram algumas histórias das “Mil e uma Noites”. Em um
desses momentos, os alunos tiveram a visita da professora e bailarina Fernanda Gomes, que lhes falou sobre a cultura árabe e lhes apresentou a dança do
ventre, mencionada na história de “Ali Babá e os quarenta ladrões” (Figura 1).
Mais tarde, os alunos foram convidados a trazer outras narrativas e apresentaram o desejo de ver filmes de que gostassem e quisessem compartilhar com os
colegas. A partir desses filmes, discussões sobre seus elementos de composição
iam sendo realizadas, como os efeitos especiais, que davam veracidade ou não
às cenas, o efeito que a trilha sonora tinha sobre algumas sequências fílmicas, os
planos que evidenciavam ou velavam as personagens, e o porquê das escolhas
deste ou de outro recurso pelo diretor. Ao final de cada filme, os alunos respondiam a algumas questões que giravam em torno de sua opinião sobre o filme e o
que vê-lo significou para eles.
Em meio à exibição de filmes e seu estudo, os alunos entravam em contato
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com textos escritos, que se referiam a elementos narrativos do filme visto, ou
a sua simbologia, como no caso do filme “Ghost Rider 2: spirit of vengeance”
traduzido para o português, “Motoqueiro Fantasma 2: espírito de vingança”,
de Mark Neveldine e Brian Taylor, cujo herói faz um pacto com o diabo, assim
como o Fausto, de Göethe, que após o pacto com Mefistófeles tem acesso a poderes sobre-humanos. Tendo como início o pacto com o diabo como símbolo de
rebeldia, foram comparados os dois personagens e a motivação da ambição de
cada um; e ao final, os alunos tiraram suas conclusões sobre os personagens em
relação as suas épocas e valores.
Esse projeto não tem a intenção de formar cineastas ou escritores, ou mesmo de que os alunos produzam filmes ou textos literários, mas como sustenta a
teoria de Lanier (apud Barbosa, 2005: 52), baseia-se na ideia de que os auxiliará
a ampliar a qualidade de sua experiência estética, seja no contato com filmes ou
textos, que refletem seu imaginário e o de sua cultura.
A sustentação do discurso democrático como uma dificuldade do trabalho docente

Em meio a uma época de crise educacional e revisão da função social da escola, dentro de um processo maior de sua democratização, alguns problemas
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Figura 1. A professora Fernanda Gomes conversando
com os alunos da quinta série sobre a dança do
ventre e a cultura árabe. Fonte: própria.
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envolvem o trabalho escolar, como a dificuldade de colocar em prática os próprios valores democratizantes e emancipadores que prega, ao estar ainda estruturada por um modelo embasado na hierarquia e exclusão. Mesmo guardando
em si mesma as contradições entre o tradicional e o novo, a escola é ainda “um
espaço de sistematização, reflexão e compartilhamento de saberes e culturas”
(Rodrigues & Santos, 2009: 101).
É na prática docente que muitas vezes o contraste entre os ideais desejados e a estrutura hierarquizante da instituição acontece, principalmente ao se
considerar premissas como a valorização do conhecimento trazido pelo aluno,
pois o que muitas vezes ocorre, como afirma Perrenoud (2000), é um processo
didático em que a informação trazida pelo aluno é suplantada e substituída pela
do professor, tida como a grande verdade.
Assim, ao colocar em andamento a aproximação entre a literatura e o cinema na sala de leitura, pelo viés das narrativas ficcionais, tomou-se o cuidado de ao lidar com obras que ampliassem o repertório dos alunos, não fossem
apresentadas como melhores que os materiais que traziam, mas como outras
obras, que abordassem pontos comuns àqueles, estabelecendo assim um diálogo entre eles em um patamar equivalente. Embora pareça fácil, na prática,
valorizar realmente o repertório inicial do aluno exige do professor o esforço
muitas vezes doloroso de desapegar-se de valores e saberes que conquistou ao
longo de sua formação. Contudo, é também um momento de aprendizado e renovação de suas próprias convicções. No sentido de ouvir e reconhecer no saber
do outro uma fonte séria de informação, o professor consegue fazer com que
esse novo saber dialogue com o seu, descartando a noção excludente de certo
e errado, bom e ruim, e construindo finalmente uma relação democrática com
seus alunos.
É sabido que o trabalho docente não tem a capacidade de solucionar sozinho todos os problemas que envolvem a escola atual, que estão arraigados a
outros embates sociais e subjetivos como a desigualdade econômica e dificuldades de aprendizado; mas representa a possibilidade da mudança das relações
de poder existentes no âmago da própria instituição, o que significa um grande
passo em direção a sua adaptação e atualização para as novas gerações.
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Resumo: Proposta interdisciplinar opondo

ações individualistas na escola, arte e vida social/cotidiana. Conceitos de Arte Relacional,
Conectiva e Dialogicidade, que inserem o
outro em suas ações/histórias. Sem linearidades, desconstruindo verdades, buscando
caminhos rizomáticos e a partir de incertezas,
surgir sujeitos pensantes/estrategistas, em
aprender e inventar durante esse processo.
Palavras chave:

Arte/Educação / Formação docente /
Coletividade / Diálogo / Aprendizagem.

Title: The dialogic constructive way in art and

education
Abstract: Interdisciplinary proposal opposing
individualistic actions at school, art and social
life /daily life. Concepts of Relational Art, Connective and Dialogicity, which insert another
person in their actions/stories. Non linearnesses,
deconstructing truths, seeking ways rhizomatous
and out of uncertainties arise thinking subjects
or strategists able to learn and invent during
this process.
Keywords: Art / Education / Teacher Training
/ Collective / Dialogue / Learning.

Introdução

Na atualidade sobre a educação no ensino formal da escola pública, encontramos
em sua organização, diversas áreas do conhecimento aplicadas de formas disciplinares (cada professor em uma sala desenvolve conteúdos de sua disciplina) que,
muitas vezes, não se relacionam com outras. Diante desta questão fragmentada, da
individualidade do conhecimento e das práticas que o constroem, propomos ações
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que possibilitem o encontro entre ambas, culminando para a contextualização de
saberes por meio de descobertas, efetivando assim a compreensão de seus participantes em situações de aprendizagem coletiva.
Essa proposta parte de uma necessidade, tanto no âmbito da educação
quanto na arte contemporânea, uma vez que elas nos apontam parâmetros que
lidam com seus próprios conceitos constitutivos, lidando com as relações culturais, sociais e intelectuais, visando estreitar os vínculos e aproximações de arte
e vida. Por intermédio das inter-relações do saber, reavaliando nossos olhares
sobre a educação e a arte de maneira a habitar lugares a partir de proposições de
vivências, desencadeando possibilidades singulares múltiplas.
Recorrendo a um curso de formação continuada aos professores e a comunidade escolar, atendendo pré-requisitos do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), vinculado a Universidade Estadual de Londrina. Um curso que
vem sendo desenvolvido no Colégio Estadual Comendador Geremias Lunardelli — Ensino Fundamental e Médio, localizado no município de Grandes Rios,
Estado do Paraná — Brasil. O trabalho prioriza as artes visuais como uma ação
possível e necessária, utilizando os conceitos de Arte Relacional (Bourriaud,
2009) e a Estética Conectiva (Gablik, 2005), no qual insere o outro em ações de
coletividade, tendências que surgem questionando sobre a individualidade do
artista em relação ao “outro”. Em uma mesma perspectiva, utilizamos o conceito de Dialogicidade (Freire, 1987), que considera o sujeito e suas histórias
no processo constitutivo. Tais pressupostos são evidenciados por Vigotsky em
suas teorias sobre aprendizagem, somente aprendemos quando nos interagimos com o “outro”. Este trabalho não segue uma proposta linear, mas nos valemos da ideia de rizoma trazida por Deleuze e Guatarri, 1995, relacionando aos
estudos de David Ausubel em suas teorias sobre a aprendizagem significativa
como um mecanismo de aprendizagem.
Na atualidade, quando nos referimos à educação e a arte, percebemos que
ambas lidam com problemas e indagações do próprio seu tempo. Pensar arte e
educação na atualidade implica que lidemos com problemas do homem contemporâneo, as quais necessitam de um olhar mais atento e constante tanto na
formação docente quanto na produção de arte. As ideias e conceitos poderão
ser desenvolvidos e servir de base para uma leitura mais crítica e fundamentada tanto da arte canonizada quanto dos produtos culturais de massa. Isso
porque o confronto com a arte, pelo estranhamento acaba nos obrigando a
contemplar o mundo com um olhar menos rotineiro, mais cuidadoso, desconfiado e predisposto a ação interpretativa das coisas com os quais nos confrontamos diariamente (Ferreira, 2001).
É nesse sentido que oportunizamos aos professores, alunos e outros
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participantes o contato com esses conceitos, reestruturando maneiras habituais de ver a produção artística e a sociedade, como aqueles encontrados nos
livros já com uma ideologia pautada no branco, ocidental e masculino. O artista, como um ser dotado de poderes (peculiar) e, por isso, livre das amarras
da sociedade na qual se insere.
No trabalho pedagógico, em sala de aula, por muitas vezes percebemos a
presença intensa da individualidade que existe na sociedade, chegando até
as nossas salas de aulas. Na atualidade, é forte o conceito de homem moderno que se preocupa com os meios tecnológicos e com a economia de tempo,
em ações para fazer mais coisas em menos tempo prevalecendo o hiperativismo, interferindo assim nas relações pessoais, sendo o diálogo desprestigiado,
pois estes conotam temas aleatórios, desnecessários, evidenciando um pensamento único.
Em contrapartida, acreditamos em ações de aproximação nas relações de
diálogo uns com os outros, não como forma impositiva, mas sim de crescimento
pela troca, pelo compartilhar, contribuindo assim para o crescimento pessoal e
do próprio coletivo que resultará em suas ações construídas pelo conhecer, pelo
fazer e pelo exprimir, seguindo outra lógica; a lógica do coletivo, do diálogo.
1. Pontos de partida, múltiplos trajetos.

No universo de possibilidades da arte contemporânea, identificamos uma
tendência que surgiu em meio aos questionamentos sobre a individualidade
do artista em relação ao público e ao mundo a sua volta; vários acontecimentos foram influenciando o que Bourriaud chamou de Estética Relacional:
No início da década de 1990, a indústria de serviços tornou-se uma indústria como
outra qualquer, constituindo-se numa espécie de linha divisória para as artes. Neste
momento histórico, surgiu de repente uma onda de artistas que estavam investigando modos de sociabilidade, em contato com o outro incluindo o espectador como
suporte (Bourriaud, 2006: 333).

Desta maneira, a produção de arte vai criando situações de envolvimento
com o “Outro”, sendo este parte fundamental na obra; o artista relaciona,
(muitas vezes), a precariedade social, não com o intuito de fazer um trabalho
assistencial, mas acrescentar questões além de muitas que já existem sobre a
própria sociedade.
No contexto escolar, esses conceitos estão relacionados à vida desses alunos, que às vezes apresenta condições desfavoráveis no tocante à estrutura
familiar, relações afetivas, condição sócio-econômica, cultural, entre outros.
Na escola, muitas vezes essas diferenças podem ser minimizadas por meio do

Muito da arte nova concentra-se na criatividade social, mais do que na auto-expressão, e contradiz o mito do gênio isolado — privado, subjetivo, atrás de portas
fechadas de um estúdio, separado dos outros e do mundo (Gablik, 2005: 602)

Desta maneira a prática da arte/educação não deve se basear em rígidas hierarquias elitistas e segregada de sociedade, a prática da arte/educação deve ser
pautada com base numa visão ampla e inclusiva de mundo, desafiando limites
convencionais e possibilidades de maior participação social.
Nas relações educacionais encontramos fragilidades, que mesmo lidando
com outras pessoas em seu cotidiano, percebemos individualidades egocêntricas, em um caminho contrário, Paulo Freire nos fala sobre a importância
da “palavra” em um sentido mais imerso em seu significado; é na palavra que
evidencia possíveis diálogos, e talvez este seja um dos problemas quando nos
referimos à educação. A palavra não deve ser neutra, assim a classifica em duas
dimensões: “ação e reflexão, uma interagindo com a outra na verdadeira práxis.
Palavra — (ação e reflexão) = práxis.” (Freire, 1987: 77).
“Se pelo contrário, se enfatiza ou exclusiviza a ação, como o sacrifício da
reflexão, a palavra se converte em ativismo. Este que é a ação pela ação, ao minimizar a reflexão, nega também a práxis verdadeira e impossibilita o diálogo”
(Freire, 1987: 78). As relações entre palavra/ação devem caminhar juntas, tanto
para o emissor quanto para o receptor. Se houver uma obrigatoriedade de ambas as
partes essas não se tornarão verdadeiras.
Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação
reflexão. Mas, se dizer a palavra verdadeira, que é o trabalho, que é a práxis, é
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convívio coletivo entre educadores e educandos, nas relações de proximidade
em processos de ensino aprendizagem. O professor, assim como os artistas, dificilmente mudará a sociedade sozinho, mas pode contribuir de maneira significativa na construção de processos educativos mais expressivos em que os
sujeitos/alunos possam ser considerados nestes processos. Karl Marx diz que,
“a essência da sociedade eram as relações humanas, o resultado transitório do
que fazemos juntos, que é uma ideia muito diferente da que prevalece hoje —
que é o capitalismo e a natureza das coisas.” (Marx, apud Bourriaud, 2006: 337).
Outra pesquisadora que investiga nesta direção é Suzi Gablik que, ao conceituar a Estética Conectiva, fala sobre a relação do artista com a sociedade,
afirmando que há uma maior consciência crítica do papel social da arte, evidenciando uma rejeição da ideologia espúria de neutralidade, que ela observa
no modernismo. Segundo Suzi Gablik:
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transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos os homens. Precisamente por isso, ninguém pode dizer a palavra verdadeira sozinho, ou dizê-la para o outros, num ato de prescrição com o qual rouba a
palavra aos demais (Freire, 1987: 78).

No ambiente escolar, estas reflexões sobre os conceitos de “palavra”, não fazem
parte do seu cotidiano, vivemos em um mundo hierarquizado: a escola, por fazer
parte desse mundo não é diferente, encontramos inúmeras situações de imposição, em todos os setores: direção, pedagogos, professores, administrativo entre
outros. Existe um sistema, que tem que funcionar, mas muitas vezes não ocorre
diálogo e isso afeta e muitas vezes impossibilita o trabalho coletivo.
O que se percebe na atualidade é uma transformação do papel da arte, compreendida como objeto sócio-cultural e histórico, apontando “indicadores para o
imaginário social às praticas educativas em arte se aproxima das práticas sociais
sendo a cultura um conteúdo a ser explorado” (Arslan & Iavelberg, 2006: 2).
Encontramos na interdisciplinaridade pressupostos de tentar solucionar os
problemas que se encontram no processo educativo e de integração dos conhecimentos, onde diferentes áreas e disciplinas se unem para explorar um tema
gerador nas quais são feitas as mais diversas relações desse conhecimento com
a vida e a realidade desse educando, A interdisciplinaridade possibilita ao aluno uma maior compreensão dos conhecimentos, assim como sua contextualização, ou seja, um conjunto de dados se interam a uma única gênese.
Encontramos em Fazenda (1993), um estudo sobre a interdisciplinaridade,
no qual a autora afirma que a interdisciplinaridade não é assunto recente, pelo
contrario, desde Sócrates e Platão já evidenciava a ideia de totalidade do conhecimento, da sua unificação, visando a natureza do existente já era uma realidade.
Encontramos três eixos disciplinares: Multidisciplinar (as várias disciplinas
são colocadas lado a lado sem o estabelecimento de relações entre os profissionais representantes de cada área); Interdisciplinar (dialogo entre as disciplinas
por meio de um tema de estudo ou gerador, em busca de relações entre as áreas
conhecimento disciplinarmente) e Transdisciplinar (grau maior de interações
e trocas de conhecimentos, todos se dialogam entre si).
Com relação a aprendizagem David Ausubel, defende a ideia de aprendizagem significativa como um processo em que as informações estão relacionadas com outros aspectos relevantes existentes na estrutura de conhecimentos
de um indivíduo. O professor pode ser o encorajador, utilizando ferramentas
como, por exemplo, os mapas conceituais.
A aprendizagem significativa e a construção de significados apresentam em
seus conceitos três aspectos: pensamentos, sentimento e a ação, partem de um
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Figura 1. Mapa dos principais conceitos aplicados na proposta de curso
nominado de “Constelações”. Fonte: própria.
Figura 2. Os grupos produzindo os painéis. Fonte: própria.
Figura 3. Participantes selecionando imagens. Fonte: própria.
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Figura 4. Registros em portfólio durante a realização
dos encontros. Fonte: própria.
Figura 5. Capa de um dos portfólios produzidos
pelos participantes. Fonte: própria.
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Figura 6. Anotações produzidas por um dos participantes.
Fonte: própria.
Figura 7. Registros em portfólio. Fonte: própria.
Figura 8. Anotações de um dos participantes. Fonte: própria.
Figura 9. Anotações de um dos participantes. Fonte: própria.
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pensamento racional, no qual o aprender a aprender é um dos aspectos, sendo
uma ferramenta facilitadora a aprendizagem, integrando novos conhecimentos em ações colaborativas.
Uma experiência educacional positiva aumenta a capacidade das pessoas
pensarem, sentirem e/ou agirem em experiências posteriores. Uma experiência educacional deficiente diminui esta capacidade. “O ser humano pensa,
sente e age e tudo isto se combina para formar o significado das experiências.”
(Novak, 2000: 9).
Os mapas conceituais podem ser usados para classificar relações hierárquicas entre os conceitos. São representações concisas das estruturas conceituais
que estão a ser ensinadas, destacando relações de subordinação e superordenação entre conceitos que provavelmente afetam a aprendizagem. “Por esse motivo, são potencialmente facilitadores da aprendizagem significativa.” (Moreira
& Buchweitz, 1993: 73).
Acreditamos que os mapas conceituais bem como os estudos sobre a aprendizagem significativa aplicados em contextos educacionais, podem ser usados como
um instrumento de ensino, de avaliação e aprendizagem, ampliando-se ações de
aproximação e contextualização de conteúdos disciplinares possíveis a qualquer
momento do trabalho pedagógico e em qualquer disciplina escolar, além de apontar caminhos de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, uma vez que esses
conceitos surgem como base na construção de sentidos a um tema/conteúdo disciplinar, mas que este relaciona-se com outras áreas do conhecimento.
Deste modo o trabalho proposto permeia por caminhos que se implementam, organizados e estruturados nos seguintes itens: Arte/Cultura; Teia dos
saberes; Materialidade; Linguagem Artística; Forma Conteúdo; Contexto e
Processo de Criação. Estruturados por meio de concessões entre conceitos e
estes abrindo para novos conceitos no contato com os participantes do curso
proposto (Figura 1).
A partir de reflexões e experiências em grupos (Figura 2), neste caso, a produção de painéis sobre palavras/conceitos dos teóricos inter-relacionando com
práticas de sala de aula, o grupo é convidado a estabelecer pontes entre imagens da arte e do cotidiano (Figura 3). Cada grupo selecionou, discutiu e compartilhou com os outros grupos suas reflexões.
Logo no início dos encontros foram propostos registros de todo o processo,
usando um caderno de registros um portfólio (Figuras 4, 5, 6, 7, 8 e 9), e ali expressando as reflexões e compreensão individual dos participantes, colocando
em questão a desconfiança da memória. Estes registros nos serviram como base
nas conclusões deste trabalho e também como uma produção artística que se
integrará a uma instalação produzida pelo grupo em um dos espaços escolares.
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Os dados preliminares nos apontam para a necessidade de uma desconstrução
de verdades estabelecidas na escola em busca de novos caminhos, o que de algum modo provoca um desconforto dos participantes aos conceitos sobre arte
e educação historicamente estabelecidos. Sobre este desconforto Edgar Morin
pontua que é a partir destas incertezas que surgirão um sujeito pensante e estrategista, com capacidades de aprender, inventar e criar durante seu caminho.
Nos resultados parciais percebe-se que o trabalho coletivo é mais significativo
do que aqueles realizados na individualidade, tão presente no contexto escolar,
na arte e na vida social cotidiana.
Questões que deverão ser respondidas ou talvez somente refeitas, sem uma
solução palpável, mas possível em constantes trocas de experiências e saberes
presentes no convívio diário na escola.
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Resumo: Este artigo aborda o objeto de

aprendizagem de artes visuais denominado
“Guiarte” realizado como requisito parcial
para a obtenção do título de licenciada em
Artes Visuais. Apresenta-se o “Guiarte” à
luz do conceito de autopoiese de Humberto
Maturana e Francisco Varela e, busca-se um
princípio de enraizamento de sua utilização
na escola tendo como modelo as estruturas
rizomáticas de Deleuze. O objeto é definido como uma espécie de caminho/ mapa
em ação que se orienta através do pensamento contemporâneo e se desenvolve coletivamente, adensando-se em rizomas a
partir de seu uso. Partindo da ideia de um
atelier de arte contemporânea, tenta-se
estruturar uma articulação da interdisciplinaridade capitaneada pela arte, tendo
como foco o primeiro ano do ensino médio,
constituindo um espaço para a experiência de criação do adolescente na escola.
Palavras chave:
objeto de aprendizagem / microcosmo autopoiético / estrutura rizomática / atelier de
arte contemporânea / interdisciplinaridade.

Title: Steering you!
Abstract: This article discusses the learning ob-

ject of visual arts called “Guiarte” performed
as a partial requirement for obtaining the title
of a degree in Visual Arts. It presents the “Guiarte” in light of the concept of autopoiesis of
Humberto Maturana and Francisco Varela,
and seeks to be a principle of rooting for their
use in school modeled rhizomatic structures of
Deleuze. The object is defined as a kind of road
map / action that is guided by contemporary
thought and develops collectively thicken into
rhizomes from its use. Starting from the idea of
a contemporary art studio, trying to structure a
joint interdisciplinary captained by art, focusing on the first year of high school, providing a
space for the experience of creating the teenager
at school.
Keywords: learning object / microcosm autopoietic / rhizomatic structure / studio of contemporary art / interdisciplinarity.
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Apropriar-se de um tempo específico para a idealização e elaboração de um
objeto de aprendizagem de Artes Visuais, sua exploração e análise através da
escrita deste artigo, através deste dizer / fazer como pressuposto para a aquisição do título de Licenciada em Artes Visuais compromete voltar o olhar para o
início deste percurso, onde ansiedade e insegurança misturavam-se, e sentia-me como se estivesse adentrando em um sonho, envolvendo a volatilidade e
desterritorialidade, que acabaram por dar vazão à professora investigadora que
tenho sido.
Um dos pontos culminantes do processo é o objeto de aprendizagem denominado “Guiarte”, que começa a ser apresentado como uma espécie de organismo transformável, pulsátil e investigador, como um microcosmo autopoiético
(Maturana & Varela, 1995), embora seja simplesmente um objeto.
A inquietação que transpassa minha existência constitui-se como um corpo,
como possibilidade de ação, interação e aprendizagem. Pensar em um ‘corpo’
leva a perceber que somos inacabados, como seres de razão e emoção.
É certo que a aprendizagem dá-se na completude e na complexidade humana,
aprende-se a viver entre polaridades, num emaranhado de ambiguidades envolvendo: vida e morte, consciente e inconsciente, o inteligível e o sensível, a
racionalidade e a irracionalidade, e em meio a estas oposições é que se buscou
unir no objeto de aprendizagem três vertentes: arte, corpo e mídias como construtores da aprendizagem.
Partindo de três obras de arte: Cândido Portinari, Criança Morta, Óleo sobre tela, 176 cm × 190 cm, 1944; Adriana Varejão, Varal, óleo sobre tela, 165 cm
× 195 cm, 1993; Manuel Vilariño, Paraíso fragmentado, fotografia, 330 cm × 550
cm, 1999 — 2003.
Buscou-se nessas escolhas articular a compreensão da vida, tanto humana
quanto a dos demais seres vivos, num processo em que a arte é vista como uma
construção, desconstrução e reconstrução de saberes, conceitos e possibilidades de aprendizagem, incluindo a interdisciplinaridade. A compreensão da
vida planetária é abordada por Morin (2009), como um todo complexo, que é
visto de forma fragmentada.
O ato de contextualizar e globalizar significa também investigar, modificando nossa aptidão de pensar “[...] O pensamento contextual busca sempre a relação de inseparabilidade e as inter-relações entre qualquer fenômeno e o seu
contexto, e deste com o contexto planetário. [...]” (Morin, 2009: 21).
Como professora / pesquisadora / curadora, atuando ao lado de outros
professores, investida da função de artista-propositora-autora de um objeto
de aprendizagem, em uma aproximação da arte de uma forma irrevogável, e
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estando inserida no mundo atual, exorta-se a seguir por um percurso, na tentativa de percorrer / apresentar o objeto construído, desdobrando-o como uma espécie de guia, fazendo jus ao seu nome, Guiarte, que tem o objetivo de, ao partilhar
a arte, levar, simultaneamente, à formação de novos caminhos, criando uma espécie de rizoma educativo em torno de uma posição construtiva e geradora de novas
propostas que poderão ser apropriadas no próprio corpo do objeto, estreitando, a
cada vez, os seus laços com a arte.
1. Guiarte

A linguagem é um campo que se perfaz em palavras, gestos, movimentos, cores, texturas, em que tudo tem intencionalidade, diante desta constituição social surge “Guiarte”, um guia, um caminho, com muitos pontos de partida, e
nunca um único ponto de chegada, seu crescimento não pode ser impedido, sufocado, obscurecido, segundo Deleuze e Guattari, ele se desterritorializa para
fazer novas relações, e volta a se territorializar para produzir Arte (Deleuze &
Guattari, 1995).
A cada atualização em seu uso, o objeto é variação, é expansão, é conquista,
é um objeto de aprendizagem real e virtual, o humano é constituído por densas
camadas sobrepostas de informações, experimentações, vivências, num contínuo movimento entre totalidade e fragmentos, imerso em micromundos.
A Arte surge nesta existência para aperfeiçoar o ato de ver todos os lados,
todas as possibilidades, poder adentrar em micromundos sem perder o foco, já
que, a vida é cíclica, todos os seres circulam uns dentro dos outros, influenciam-se, e transformam-se ao praticarem rizomas, enraízam-se; compreende-se
que cada ser é uma soma, uma multiplicidade multicultural.
Onde todo ponto é um ponto, as conexões não tem início nem fim elas vão se
unindo nas múltiplas possibilidades e criando novas ramificações, ampliando a
pesquisa e o conhecimento, conforme Deleuze (1995) não se faz de unidades,
mas de dimensões movediças, não há começo nem fim, mas um meio transbordante, inovador e criativo.
Tudo isto começou por uma linha tênue: a curiosidade; que demonstra a
dificuldade de formar-se como professor de Artes Visuais, visto que, se faz uma
cartografia da aprendizagem através de um mapa que é transformado, recriado, produzido, desmontável, remontável, com entradas e saídas múltiplas, feita
por microfendas.
A escolha que definiu a chave do objeto foi Cândido Portinari, através da
obra Criança Morta da série Retirantes, desafiando nossa capacidade de estesia. Relacionada a esta obra de Portinari partiu-se para uma inter-relação com
a obra Varal de Adriana Varejão composta por aparentes fragmentos humanos,

Figura 1. Imagem do objeto de aprendizagem
em articulação com o corpo do/a educador/a. Foto/
montagem da autora, jan./2013.
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que instiga a um diálogo com a metáfora do paraíso da obra de Manuel Vilariño
“Paraíso Fragmentado” cuja observação nos faz indagar: que paraíso é este?
Qual é a busca constante do humano?
Em meio a este emaranhado de indagações há a Arte enquanto possibilidade de ver, ouvir, sentir, apreciar e que vamos guardando em bolsões. Assim
adentramos o micromundo “Guiarte” uma nova forma de ver o atelier de Arte
do artista contemporâneo, não mais como um lugar fixo e estático, mas como
organismo pulsante e rizomático que pode ser também carregado, construído e
reconstruído nestes bolsões.
O corpo é o limite que se estabelece entre eu e o mundo, todavia é através deste
corpo que exerço relações, que convivo com o outro, neste emaranhado entre corpo
e mundo constituo meus trajetos, minhas aprendizagens, temores, conquistas, sou
nômade, vivo em fluxos e devires ou vir a ser (Deleuze & Guattari, 1995).
“Guiarte” foi concebido a partir de uma ótica rizomática, flexível e relacional (Deleuze & Guattari, 1995) e da auto-organização orgânica definida pela autopoiética (Maturana & Varela, 1995). Não é linear, apresenta uma fisicalidade
que permite o ato de ir e vir, pois é utilizável tal como na Figura 1, por diferentes
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caminhos através de projetos sugestões que recortam uma dada realidade artística e convidam o estudante investigador a ler o mundo que o cerca, através
da linguagem.
Maturana (2002) defende que a origem do ser humano está atrelada a linguagem
entrelaçada com o ato de emocionar-se, sendo ela muito mais ampla e complexa,
constitui-se por ações corporais, visuais, gestuais, atos consensuais entre pessoas,
pessoas e objetos, sons, imagens e falas, relações que estabelece com o mundo exterior por aceitar e compreender a presença do outro, num fluir recíproco.
Reciprocidade é um termo chave para a aprendizagem escolar, onde as
impressões tidas são compartilhadas, debatidas e analisadas, a partir de um
pressuposto, no caso de “Guiarte” a imagem visual, que será lida, investigada e
analisada no processo de estudo, todos serão autores de sua história, registrarão suas aprendizagens através da linguagem visual, auditiva, verbal, corporal
e oral, produzirão saberes de múltiplas formas.
Segundo Maturana & Varela (1995) todo ser humano é cego ao ato cognitivo
do outro, pois estamos embrenhados numa solidão que só é criada pela existência do outro, através da relação. Nosso mundo biológico e social é indissociável
e um existe em relação ao outro, no qual não percebemos rupturas e desarticulações, tudo é naturalizado, a experiência está amarrada a nossa estrutura
biológico-física e mental.
O objeto de aprendizagem tem a intencionalidade de apresentar-se como
um organismo que se auto-organiza, interage entre suas partes, podendo ampliar-se conforme as necessidades, transformando-se e adaptando-se.
A fisicalidade está dada a partir de um conceito de valise composto de uma
série bolsões que funcionam para coletar dispositivos relacionados entre si,
permitindo ao coletor ir e vir, interagindo com diferentes espaços.
Demonstra a necessidade de refletir sobre si mesmo, ao propor o uso de
três imagens artísticas de diferentes linguagens: pintura, fotografia e escultura,
onde a palavra permeia toda esta existência, a linguagem permite a circularidade de informações que germinam a existência de novos saberes, através da
experiência daquilo que há “lá fora”, o “outro”, as “coisas” que potencializam a
relação e a reflexão.
Com “Guiarte” temos em mãos um recurso pedagógico interdisciplinar,
formado por imagens, conceitos artísticos, aprofundamentos teóricos e sugestões de caminhos a serem percorridos, no Ensino Médio.
Trata-se de um guia da arte que transita por diferentes espaços intra e extraescolares, como um mapa que possibilita trilhar diversos caminhos a partir
de duas imagens que constituem o ser humano e uma que fala da vida de outros seres vivos, enquanto corporeidade pulsante, num mundo onde a vida e a
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Figura 2. Guiarte: bolsa diário para registros, atividades em aula,
novas aprendizagens e descobertas. Foto/montagem da autora, jan./2013
Figura 3. Imagem interna dos nichos/ divisórias de Guiarte.
Foto/montagem da autora, jan./2013.
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Figura 4. Visão frontal e superior de Guiarte.
Foto/montagem da autora, jan./2013.
Figura 5. Imagem do bolso externo. Foto da autora, 2012/13.
Figura 6. Detalhes: viés e elástico. Foto/montagem da autora, jan./2013.
Figura 7. Visão frontal: pintura e velcro (para fechar e abrir a bolsa).
Foto/montagem da autora, jan./2013
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Figura 8. Saída a campo e utilização dos recursos
materiais presentes no objeto de aprendizagem “Guiarte”.
Foto/montagem da autora, jan./2013.
Figura 9. Autora, Sem título, desenho, grafite sobre papel,
13 cm × 20 cm, 2013.

morte são constantes. Para os que embarcam nesta viagem, sempre há um ou
mais pontos de partida, porém o retorno será diferente, as aprendizagens serão
individuais, as percepções singulares e subjetivas.
O objeto constitui-se por uma bolsa-fichário, com nove repartições, sendo
que em cada uma delas constam materiais impressos e digitais que exemplificam com coerência um eixo operacional enfatizando o Atelier Artístico.
Cada prancha artística compõe uma divisória com fichas biográficas sobre
o artista (frente e verso), esclarecendo sobre os materiais utilizados, a técnica e
movimento. Para cada projeto há um bolsão com os recursos que cabem ao desenvolvimento deste; documentos reflexivos sobre a produção do objeto, glossário de termos artísticos para pesquisa; na parte superior de cada divisória um
clips metálico, blocos, cadernos, para anotações, desenhos; material para registro escrito e rabiscos. Há um bolso externo para colocar a câmera fotográfica.
Está construída em tecido de algodão cru, cada repartição foi agraciada com
detalhes em viés, as laterais são firmadas por um elástico que possibilita organização e elasticidade. A parte externa foi pintada à mão sendo que a tinta dá
estrutura ao tecido, além de constar o nome do objeto, identificando-o.
As divisórias fazem relação contínua com as pranchas das obras, podendo
ser utilizadas de forma linear ou não.
As dimensões do objeto são 40 cm de altura por 50 cm de largura, com alça
transversal para ser carregada de um lugar a outro; sendo fechada por velcro.
O objeto evidencia outro tipo de atelier de arte em que se apresentam blocos
de anotações, lupas, lápis, pincel entintado, caneta, tesoura, barbante, câmera
fotográfica, clips, pen drive, livros em formato digital, apropria-se de um mundo codificado virtual e real.

2. Escola, relações e multiplicidades

A vida é feita de recortes que constituem fragmentos, apesar de tentarmos ver o
todo, sabe-se que é utópico e quase inumano; aqui o que se pretende é pensar a
escola e a educação como questões complexas. Este ambiente se configura pela
possibilidade da invenção e reinvenção do ser humano, enquanto aprendiz e
ensinante, trata-se de um espaço em que não é possível negligenciar os saberes
e nem torná-los obsoletos e descontextualizados.
Segundo Morin (2009: 19) construímos uma inteligência míope, daltônica,
estrábica. Infelizmente almejamos uma inteligência parcial que reduz o mundo
a fragmentos, que destrói as possibilidades de reflexão e compreensão, incapaz
de encarar os contextos planetários, não mais criativos, apenas reducionistas,
unidirecionais; neste ínterim vemos a emergência de repensar a educação, devolvendo à escola o seu papel complexo.
Por isto, o uso de objetos de aprendizagem nas aulas de Artes Visuais é um
mecanismo apto a instigar a investigação. Para ser pesquisador não se pode fechar num único ambiente, apenas numa área de estudos, é sim, fundamental
ver que existem relações entre as inúmeras disciplinas e estas são as molas que
promovem a aprendizagem, assim “Guiarte” é constituído por seis projetos que
funcionam como bases para o estudo através de uma análise contextual e interdisciplinar, numa tentativa de vivência entre as diversas disciplinas curriculares.
Aqui emerge o viés da complexidade, onde o ato de hibridizar-se se tornou
a fluidez contemporânea, tudo está interconectado e interdependente, como
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A constituição do objeto de aprendizagem é feita por nichos isolados/bolsões, mas entendidos como ramificações interconectadas. Sua inserção no âmbito escolar dá-se através de um recorte na história da arte, ao valer-se de artistas modernos e contemporâneos, que usam tanto a pintura, como a escultura e
a fotografia para deflagrar as mazelas humanas.
Tendo a linguagem enquanto mecanismo de relações; como seres humanos, somos simbólicos e utilizamos estes símbolos para promover nossas
ações coordenadas; muito além da palavra utilizamos símbolos, imagens,
gestos através do nosso corpo. “Guiarte” caminha junto com cada um de nós
guiando-nos a um novo reconhecimento dentro do campo das Artes Visuais.
A imagem da Figura 9, a qual pode demonstrar metaforicamente que as
conexões mentais humanamente estabelecidas são interligadas e interdependentes, pode-se fazer uma analogia ao fluxo sanguíneo que leva a todos
nossos poros e microveias às informações que captamos através dos sentidos, e quando tais dados passam a permear nosso inconsciente pode vir a
tornar-se aprendizagem.
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destaca Machado (2010), as artes se relacionam e suas especificidades ecoam
umas dentro das outras, vive-se na era da sinestesia “a música é visual, a escultura é liquida ou gasosa, o vídeo é processual, a literatura é hipermídia, o teatro
é virtual, o cinema é eletrônico, a televisão é digital” (Machado, 2010: 72), e as
relações humanas são factuais.
Assim “Guiarte” apresenta-se como um corpo híbrido desterritorializado,
pertencente a um contexto histórico; visto, lido e compreendido por quem o utiliza, ele é desafio e fluidez, que deve ser reinventado ao ser utilizado, não possui
um pensamento arcaico nem tampouco se ampara numa estrutura fixa, como
seu próprio nome propõe: Guiar-te, uma possibilidade de mapear caminhos,
criar itinerários, tendo consciência da incerteza.
Um rizoma é feito de dimensões, constitui-se por multiplicidades relacionais, sendo que neste emaranhado se metamorfeia e hibridiza-se, é formado por linhas, podendo mudar sua própria natureza, pode ser visto como um
“mapa que deve ser produzido, construído, sempre desmontável, conectável,
reversível, modificável, com múltiplas entradas e saídas, com suas linhas de
fuga” (Deleuze & Guattari, 1995: 32).
Para que haja diálogo é necessário conhecimento, e este exige inter-relações
dos saberes tornando o ato de ensinar e aprender um contínuo processo de ação
e interação, de ver as inúmeras possibilidades que existem num determinado
contexto, dentro de uma imagem, num gesto, numa palavras, assim é preciso
aprender a ver, através do não visto.
Impressões a “Guiarte”

Temos plena clareza de que a aprendizagem é o único e continuo fluxo que nos
torna humanos, auto-organizados e capazes de sentir estesia, de ficar perplexo perante a beleza ou sordidez da imagem, do som, da textura, assim Guiarte
uma pasta / bolsa / arquivo / diário / livro de artista / microatelier, transforma-se numa possibilidade de ver fragmentos da arte dentro de um contexto, sendo
lido e percebido. Angariando a possibilidade de uma experiência plástica e estética, fazendo relações entre a arte e a educação, um movimento do “ver e não
ver” para então aprender a ver.
A existência não é fixa é volátil, nada se encontra pronto tudo é um processo,
e levar à sala de aula o processo enquanto postura pedagógica é complexo e desafiador, não se tem certeza dos espaços que serão conquistados, são bolsões
de possibilidades que exige tanto do educador como do educando uma postura
investigativa e ética.
Guiarte é um organismo vivo todo organizado, e, por mais insignificante que
possa apresentar-se aos olhos de um leigo, um artista-professor conseguirá ver
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em cada bolso interconectado múltiplas possibilidades de desenvolvimento e
aprimoramento da linguagem, pois parte do fugaz, da perda, e da busca que
vai possibilitando encontrar os significados e construir novos para adentrar as
raízes subterrâneas de cada imagem, de cada relação, num movimento tênue e
instigador entre o eu sujeito racional e o eu sujeito emocional, pois também se
trata de um desmascaramento para ver a beleza por detrás das vidraças embaçadas da educação.
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Resumo: Este estudo aborda a problemática

da transversalidade do conceito de simetria
nas áreas disciplinares da Matemática e da
Educação Visual no 3º ciclo do Ensino Básico
e visa compreender se a exploração da arte e de
novas culturas possibilita o desenvolvimento
do conceito de simetria por parte dos alunos,
de uma forma mais dinâmica.
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Title: The Interface Between Art and Mathematics.
Abstract: This study is based on the transversally

issue of the symmetry concept in areas of the 3rd
cycle like Maths and Visual Education. It aims
at understanding whether art’s exploration and
new cultures allow the development of symmetry, in a more dynamic way as far as students
are concerned.
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Introdução

O presente estudo intitulado “Simetria: Na Interface entre a Arte e a Matemática”, insere-se no trabalho de investigação realizado no âmbito do Mestrado Em
Ensino da Educação Visual e Tecnológica no Ensino Básico.
O interesse e a escolha do tema foram o resultado da reflexão da autora
acerca da sua formação académica e prática pedagógica, que despoletaram a
preocupação com o ensino da geometria, mais propriamente com o conceito de
simetria, transversal às áreas da Educação Visual e da Matemática.

1. Ensino da Simetria

Pode-se considerar de uma forma geral, que o ensino da simetria trata a regularidade, ou seja, elaboram-se pesquisas e conhecimentos sobre o que acontece
e o que se repete, através de uma rotação, de uma deslocação ou de uma troca.
O conceito de simetria é parte integrante dos programas de Matemática e de
Educação Visual do terceiro ciclo do ensino básico.
A matemática constitui uma área com níveis de insucesso bastante elevados,
devido a inúmeras razões tais como falta de motivação para a disciplina, a ausência
de pré-requisitos e a dificuldade em resolver problemas. A Educação Artística poderá assumir um papel primordial para a resolução ou melhoria de alguns destes
problemas, nomeadamente ao trabalhar o conteúdo comum às duas áreas disciplinares, a Geometria. Isto porque, como afirmam Fainguelernt & Nunes (2006)
Os processos de ensino e aprendizagem têm estado associados mais a sofrimento do
que ao prazer e criação, principalmente nas salas aula de matemática. Esse tipo de
ensino da matemática costuma ser apresentado como corpo imutável de conhecimentos que devemos ser capazes de utilizar e reproduzir, com pouquíssimo espaço para a
criatividade, o desenvolvimento do raciocínio, a descoberta, a sensibilidade, a intuição e a perceção. (p.10)

A resolução de problemas como metodologia para se chegar a diversos conhecimentos e para desenvolver capacidades é outro aspeto em comum entre
estas duas áreas do saber.
Na matemática a simetria é vista como uma série de transformações geométricas
ou movimentos que ocorrem nas figuras, deixando-as inalteradas no ponto de
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Na experiência docente da autora, esteve sempre presente a preocupação
com o facto de os estudantes chegarem a um novo ciclo de estudos com inúmeras dificuldades relacionadas com o desenvolvimento da perceção visual e com
a aquisição de conceitos geométricos.
Os novos programas de Matemática apostaram de uma forma mais intensa, na aprendizagem do conceito de simetria ao longo do ensino básico. Assim,
uma vez que este conceito também é abordado nas aulas de Educação Visual,
foca-se neste projeto de investigação o conceito de transversalidade.
Um dos objetivos deste trabalho de investigação é encontrar alternativas
metodológicas para o ensino da simetria. Deste modo, é proporcionado aos
alunos o contacto direto com materiais manipuláveis e diversas técnicas, que
os ajudarão a adquirir e aprofundar alguns conhecimentos. A exploração da
cultura islâmica e da sua constituirá um recurso importante para abordar este
conceito, interligando a Arte com a Matemática.
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vista das suas características. Nas artes visuais as simetrias fazem parte dos fatores organizadores do campo visual, nomeadamente o movimento, o ritmo e
a dinâmica, que ajudam a identificar em imagens ou objetos a representação
gráfica do movimento, através de características como a simetria/assimetria, a
translação, a rotação, a repetição e a alternância.
1.1 Materiais e técnicas
1.1.1 Espelhos

A geometria tem-se revelado uma boa oportunidade para trabalhar com os
nossos alunos o conceito de simetria de uma forma mais dinâmica. O uso de
materiais manipuláveis constitui um excelente instrumento para os alunos desenvolverem o pensamento geométrico.
Os espelhos planos modelam fisicamente a transformação de reflexão. Uma
vez que todas as isometrias podem ser obtidas como compostas de reflexão, os
espelhos permitem trabalhar todos os tipos de isometria, no plano ou no espaço, rosáceas, frisos, e padrões.
1.1.2 Papel Transparente

O recurso a este material revela-se um meio eficaz para a perceção e aplicação
da simetria de reflexão e rotação. Estudos realizados reforçam a importância
que o papel transparente pode ter na realização deste tipo de atividades. Utilizando como recurso o papel transparente, os alunos conseguem mais facilmente chegar à conclusão que é possível copiar e rodar figuras em torno de um centro ou fazendo-as deslizar ao longo de uma reta (Veloso, Bastos e Figueirinha,
1996:26).
1.1.3 Dobragens e Recorte

As dobragens em papel simulam diversas simetrias, tal como os espelhos. Veloso, Bastos e Figueirinhas (2009:27) afirmam que esta técnica permite aos alunos refletir sobre o número de dobras realizadas e a sua posição, levando-os a
diversas conclusões. Esta abordagem poderá ajudar os alunos a criar hábitos
interessantes, no que respeita a resolução de problemas e de raciocínio.
1.2 Perspetivas didáticas

O ensino da simetria permite refletir sobre questões relacionadas com a aprendizagem e desta forma procurar alternativas metodológicas no sentido de obter inovações, que visam melhorar a prática pedagógica de professores e investigadores.
Existem diversas formas de ensinar os mesmos conteúdos, mas é necessário
saber selecionar a melhor metodologia que permita que estes conhecimentos
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Figura 1. Espelho Material manipulável do ensino da
Matemática. Fonte: Própria, 2010

Figura 2. Utilização dos espelhos para encontrar simetrias.
Fonte: Própria, 2010

Figura 3. Técnica do Kirigami Dobragem. Fonte: Própria, 2010
Figura 4. Corte do kirigami. Fonte: Própria, 2010
Figura 5. Kirigami Final. Fonte: Própria, 2010
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cheguem ao maior número de alunos e desperte o gosto e a motivação pela
aprendizagem. O facto de contrariar o espaço tradicional de sala de aula onde
se privilegiam as técnicas operatórias, a memória e o raciocínio formal, conjugando com um espaço onde se desenvolve a diversidade de conhecimentos e a
criatividade, permite aos alunos exprimirem e comunicarem as suas emoções
(Finguelernt e Nunes, 2006:30).
2. Simetria

Em sentido restrito, o conceito de simetria tem sido referido como a simetria
bilateral ou de reflexão em torno de um eixo. Todavia, em termos mais amplos
refere-se a todas as ocorrências de transformações geométricas, que mantém
uma determinada forma invariante, entre outras, as isometrias de reflexão,
translação e rotação.
A simetria é uma propriedade das figuras. Ao mesmo tempo que a simetria
preserva a forma, conserva também características como os ângulos, o comprimento dos lados, as distâncias, os tipos e os tamanhos, alterando apenas a
posição da figura.
2.1 A Simetria em Matemática

A aprendizagem da geometria deve ser feita de um modo informal, a partir de
modelos concretos do mundo real dos alunos, até que estes consigam adquirir
os conceitos essenciais. Na geometria o estudo das formas no espaço e as relações espaciais proporcionam às crianças, melhores oportunidades para relacionar a matemática com o mundo real. Deve-se dar aos alunos oportunidades
para concretizar experiências, onde estes possam explorar, visualizar, desenhar
e comparar objetos e situações do dia-a-dia.
A capacidade espacial é essencial em muitas tarefas como seguir orientações, ler mapas e visualizar objetos que são descritos verbalmente. A comparação de duas figuras com diferentes orientações e o reconhecimento da simetria
em figuras são atividades que visam desenvolver esta capacidade. Sem desvalorizar as restantes capacidades será atribuída maior atenção à Perceção da Posição no Espaço, uma vez que é esta capacidade que permite os alunos identificarem figuras simétricas e descobrirem eixos de simetria. No que respeita esta
capacidade espacial, Matos e Gordo (1993) referem
Esta capacidade envolve a aptidão para distinguir figuras iguais mas colocadas em
posições diferentes. (…) pode ainda ser desenvolvida pedindo aos alunos que desenhem
ou que identifiquem figuras simétricas de outras dadas numa base quadriculada,
ponteada ou até mesmo no geoplano. Pode-se também descobrir eixos de simetria em
diversas figuras utilizando o Mira ou um espelho.” (p. 16).
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Figura 6. Realização do estudo da mandala
em papel vegetal. Fonte: Própria, 2010

Figura 7. Estudo finalizado a mandala. Fonte:
Própria, 2010
Figura 8. MAndala de ladrilhos cerâmicos.
Fonte: Própria, 2010
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Se por um lado a matemática está presente em diversas atividades do ser humano que contribuem para desenvolver o seu raciocínio dedutivo, por outro a
Arte proporciona o enriquecimento cultural do Homem, no sentido de o ajudar
na sua participação social e de mobilizar sentidos e capacidades essenciais, tais
como a imaginação e a observação.
Ao falar em simetria, estamos a referir-nos à simetria de uma figura (um
subconjunto de pontos do plano ou do espaço). Segundo Bastos (2006), podemos ter a simetria de uma reta, de um retângulo ou de uma esfera, mas também
de um objeto artístico, como uma pintura ou uma escultura, desde que entendidos como subconjuntos de pontos do plano.
2.2 A Simetria na Arte — Ritmos Visuais

O ritmo é um conceito comum a todos os meios artísticos e está presente em
todas as culturas. Quando nos referimos a elaborações visuais, o ritmo consiste
na organização da composição da imagem em intervalos visuais. Para criar um
ritmo visual, as imagens podem ser iguais ou parecidas. Este é um dos recursos
de organização e de composição mais utilizados para a elaboração de imagens,
que de algum modo garante a qualidade da composição, mantendo a harmonia.
É evidente que quando nos referimos ao plano, compreendemos facilmente as deslocações como por exemplo as repetições e certos tipos de rotação, as
simetrias em torno de um eixo e as rotações a partir de um centro. Todavia, no
espaço, existe uma maior dificuldade em seguir o movimento de rotação. Pode-se considerar a simetria nas artes visuais, como sinónimo de proporção, beleza
e perfeição, pelo efeito visual que esta oferece e ainda mais pelas criações artísticas do homem (Areal, 2007).
Quando se fala sobre simetria e mais especificamente os ritmos visuais,
tem-se necessariamente de falar em organização formal e nos seus três componentes, o equilíbrio, a proporção e o ritmo. Durante o seu processo criativo, é
essencial que o artista considere estas três componentes, no sentido de realizar
um objeto artístico com qualidade formal e estética.
2.3 A Presença da Simetria na Arte e na Cultura Islâmica.

Para Bastos (2006), é evidente que a análise de objetos artísticos através das
suas simetrias são atividades que estabelecem ligações entre a geometria e outros domínios do saber. Deste modo, o presente trabalho pretende tomar o conceito de simetria como o ponto de partida para estabelecer uma relação entre a
matemática e a arte islâmica.
A atividade artística proporciona a expansão do universo cultural e abre espaço à participação social dos indivíduos. Todo o produto artístico emerge da

3. Um estudo a partir de experiências pedagógicas

Este estudo pretende contribuir, essencialmente, para que os alunos adquiram
ou desenvolvam o conceito de simetria tendo por base a análise de imagens,
mais concretamente imagens da arte islâmica.
3.1 Contexto

O presente estudo foi desenvolvido numa escola TEIP (Território Educativo de
Intervenção Prioritária), situada no Seixal. Esta escola alberga alunos oriundos
de vários países do continente africano e alunos de etnia romani. Devido ao facto de estar situada num bairro social, é dada uma grande importância à interação da escola com a comunidade educativa e à relação que os alunos têm entre
si, o que se reflete nos temas trabalhados em algumas disciplinas.
A população de estudo é constituída por 15 elementos de uma turma do 7º
ano de escolaridade, constituída por sete raparigas e oito rapazes.
3.1.2 Experiências Pedagógicas

Os alunos começaram por realizar um pré-teste que tinha como objetivo identificar o nível de conhecimento dos alunos sobre o conceito de simetria, para
posteriormente, se realizar os recursos pedagógicos de acordo com as suas
necessidades.
A primeira fase do projeto de intervenção, consistiu na apresentação de dois
suportes em powerpoint para a introdução dos temas. Para a elaboração das
apresentações foram selecionados diversos assuntos, nomeadamente a religião,
a dança, o vestuário, a alimentação e a arte na cultura islâmica. Posteriormente
foi mostrado aos alunos, a apresentação sobre os conceitos de simetria, explicando e exemplificando com diversas imagens da Arte Islâmica, a simetria de
reflexão, rotação e translação.
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história, faz parte de um contexto social, político, filosófico, religioso, histórico
e cultural. O estudo da arte de outros povos e de outras culturas pode desenvolver o respeito pelos valores que governam os diferentes tipos de relações entre
os indivíduos de cada sociedade e em diferentes épocas (Finguelernt e Nunes,
2006:16).
Durante vários anos a civilização ocidental olhou para a arte islâmica como
uma arte meramente decorativa, apenas mais tarde se percebeu a sua relação
com a religião (Serra, 1993). O ritmo e a repetição estão presentes na arquitetura, na música, na caligrafia e na ornamentação. A simetria assume assim, um
papel primordial na arte decorativa, onde é possível identificar os movimentos
de rotação, reflexão e a noção de translação.
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Finalizadas as apresentações os alunos realizaram um conjunto de fichas
de atividades para consolidar as aprendizagens, através da experimentação de
diversas técnicas e de materiais manipuláveis utilizados na matemática. Utilizando os espelhos (Figuras 1 e 2) os alunos tinham de descobrir se existia nas
imagens simetrias de reflexão e quais os seus eixos de simetria.
Na segunda ficha, foi utilizada a técnica do kirigami (Figuras 3, 4 e 5) que permitiu aos alunos visualizar e perceber a simetria de translação. Este tipo de simetria tem como característica peculiar a repetição infinita de uma determinada
figura. Uma vez que os objetos artísticos são finitos, foi necessário encontrar uma
atividade que permitisse ao alunos perceber a simetria de translação.
Por último, os alunos encontraram os diferentes tipos de simetria através da
análise de imagens da arte islâmica, registando as suas conclusões numa grelha.
A fase seguinte consistiu na construção de um objeto plástico, ou seja uma
mandala, objeto bastante utilizado em diversas religiões nomeadamente no Islamismo. Para a realização deste trabalho os alunos dividiram-se em grupos de
dois elementos e executaram o estudo para a sua mandala, com o auxílio do
papel vegetal (Figura 6).
De seguida, aplicaram cor no seu estudo e realizaram a impressão do desenho
para a placa de platex, com o auxílio de papel químico. Utilizando a técnica do
mosaico os alunos construíram a sua mandala a partir do estudo (Figuras 7 e 8).
A última fase do projeto de intervenção consistiu na realização de uma ficha
de avaliação para verificar se as aprendizagens foram adquiridas, desenvolvidas e consolidadas pelos alunos.
4. Considerações Finais

Este trabalho de investigação procurou demonstrar o contributo que a exploração de diferentes culturas poderá ter para a transmissão de conhecimentos,
mais concretamente o conceito de simetria, utilizando para isso o recurso a
imagens de obras de arte islâmica.
Em primeiro lugar pode-se concluir que a escolha da cultura islâmica como
recurso para se abordar o conceito de simetria demonstrou ter sido uma boa opção devido a vários fatores. Por um lado, trata-se de uma cultura bastante distante dos alunos, no sentido de não conhecerem pessoas desta cultura e religião.
Por outro lado, bastante próxima uma vez que ouvem notícias sobre este povo
através da comunicação social. O problema que se coloca é que os alunos formulam opiniões sem saberem realmente o que as notícias significam. É uma Cultura
diferente da cultura portuguesa, no que respeita o seu povo, os diferentes costumes, as tradições e a religião. O facto de se abordar esta temática permite ir ao
encontro do Plano Curricular de Turma e no Projeto Educativo do Agrupamento,
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cujos objetivos apontam para questões relativas à diferença, à discriminação e
às diferentes religiões. Outra das razões inerentes à escolha da cultura islâmica
foram as caraterísticas da sua arte, devido ao facto da arte islâmica estar repleta
de transformações geométricas (reflexão/rotação/translação).
Relativamente ao desenvolvimento do conceito de simetria pode-se concluir que este projeto ajudou-os a adquirir ou a desenvolver estes conceitos de
forma mais dinâmica e motivadora. O entusiasmo dos alunos na participação
ativa deste projeto foi comprovado pelos resultados obtidos através da entrevista e das notas de campo que foram realizadas ao longo das aulas.
Em suma, podemos afirmar que a utilização da Cultura Islâmica veio permitir desenvolver a cultura visual nos alunos, uma vez que foram discutidos
em sala de aula assuntos que aqui se enquadram. Podemos ainda referir que a
Arte Islâmica revelou ter muitas potencialidades para trabalhar o conceito de
simetria. A utilização de objetos artísticos islâmicos para identificar e explicar
este conceito despertou bastante a curiosidade dos alunos, por se tratar de
uma arte desconhecida.
É notória uma evolução na aquisição e desenvolvimento dos conhecimentos dos alunos sobre simetria. No entanto, a aquisição do conceito de simetria
de translação foi um processo mais demorado, pois trata-se da simetria que os
alunos tiveram mais dificuldade em perceber.
Conclui-se também que a forma como os alunos desenvolveram o conceito
de simetria, esteve inerente às metodologias e ferramentas usadas. A utilização
de imagens nos suportes de apresentação em powerpoint, a exploração de atividades de natureza diversa, o recurso a vários materiais e técnicas e o facto de
dar tempo na observação e análise das imagens, contribuíram para o sucesso
destas aprendizagens.
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Resumo: A proposta Cadernos do Olhar nas-

ceu do desejo de criar um processo autoral de
longa duração com os alunos do 6º ano nas
aulas de Artes Visuais da Escola de Aplicação
da Faculdade de Educação da Universidade
de São Paulo, visando sistematizar os conteúdos específicos da área, elaborando-os
ludicamente, na forma de um di[cion]ário
totalmente criado por cada aluno-autor.
Palavras chave: ensino de arte / escrita / caderno / processo.

Title: Vision drawingbooks: a place for writing

during the visual arts class
Abstract: The proposal “Vision Drawingbooks”
was born from the desire to create a long-term
authoring process in Visual Arts classes with
students of the 6th grade from the School of Application of the Faculty of Education, University
of São Paulo in order to systematize the specific
content of the area, elaborating them playfully,
in the form of a di[ction]ary totally created by
each student-author.
Keywords: art teaching / writing / notebook,
/ process.

… que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica
nem com balanças nem barômetros etc. Que a importância de uma coisa
há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós.
— Manoel de Barros

O presente artigo trará o registro reflexivo de uma experiência elaborada ao longo
de três anos nas aulas de Artes Visuais com alunos de 6º ano da Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.
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Da especificidade da escola

Trata-se de uma escola pública vinculada à Faculdade de Educação e suas pesquisas. O processo seletivo para ingresso dos alunos na escola se dá por meio
de sorteio, sendo um terço das cotas destinado aos filhos e dependentes de profissionais ligados à Faculdade, um terço das vagas para os filhos e dependentes
dos profissionais de toda a Universidade e a última parte aberta à comunidade
externa. Assim, o perfil do aluno da escola é bastante heterogêneo, formado por
diferentes situações socioculturais. Trata-se de uma escola que visa a pesquisa e
aplicação de inovações no campo educacional, de forma que o professor tenha
maior liberdade de escolha de conteúdos para compor o currículo (em relação às
demais escolas estaduais, cuja docência é apostilada).
Da necessidade

A proposta Cadernos do Olhar surge em meio a inquietações sobre a prática docente que me ocuparam a mente assim que ingressei na Escola como professora
no último trimestre do ano letivo de 2010, recém-formada, tendo que projetar o
ano seguinte para aquela mesma série. Como prever um ano letivo inteiro sem
conhecer os alunos que teria? Como preparar aulas que não engessassem a prática? Tais questões me convocavam a pensar a minha prática docente como parte
do meu processo de criação artística: o que me mobiliza como artista e educadora
é também o que me convoca a ensinar meus alunos. Assim, a docência se revelou
como um trabalho de criação de uma espécie de inventário de percursos, no qual
fui produzindo diários de conteúdos que me afetavam e com eles trabalhava em
sala de aula, apoiado na ideia do professor como aquele que coloca matérias em
movimento (Deleuze, 1988).
Além das inquietações, havia desafios claros: sentia que precisava operar na
desmistificação da cultura escolar envolvendo a disciplina Arte, dotada de mérito e importância inferiores em relação às demais disciplinas. Portanto, precisava
de uma estratégia para demarcar junto com os alunos uma produção de conhecimentos específicos da área, ampliando uma compreensão limitada da aula de
Arte como prática desenho, seja como cópia seja como livre expressão. Havia
também a demanda da escola para contribuir na consolidação do processo de
letramento nesta série. E ainda, havia para mim um sentido específico de desenvolver esse trabalho com esta série, pois ao chegar no 6º ano, os alunos passam por uma grande mudança na Escola, deixando para trás o Primeiro Ciclo (1º
ao 5º ano). Troca-se a professora de sala pelas novas disciplinas com professores especialistas, apesar das aulas de artes já serem ministradas por especialistas desde o 1º ano. E, com os Cadernos do Olhar, eu pretendia sinalizar também
uma mudança nas aulas Artes, que deixam de ter um caráter de experimentação
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meramente lúdica, e passam a abordar noções básicas da área, com conteúdos
específicos, como as demais disciplinas.
Em conjunção à clara inspiração no Abecedário de Gilles Deleuze, vídeo proposto por Claire Parnet, no qual o filósofo discorre sobre diversos assuntos a partir das letras do alfabeto, a proposta dos Cadernos do Olhar foi sendo elaborada
a partir da seguinte questão: Como criar um plano pedagógico anual que organizasse os conteúdos de maneira criativa e interativa, que coordenasse o desenvolvimento das propostas apresentadas respeitando as respostas dos interesses,
aptidões e desejos dos alunos?
Da proposta

Na tentativa de responder tal questão nasceu a proposta Cadernos do Olhar, que
por um lado pretendia criar uma sistemática de registro ativo dos conteúdos movimentados na aula, relacionando sua técnica (forma) com o que havia sido tratado (conteúdo). O registro de cada aluno deveria ser assumidamente diferente,
único, desde o texto elaborado ao projeto visual da página. E, por outro lado, com
os Cadernos do Olhar se pretendia abrir uma brecha para uma escrita criativa nas
aulas de artes visuais e sintetizar, neste fio condutor, todo um processo de aprendizagem vivido pelo aluno.
Desta forma, os Cadernos do Olhar (Figura 1) funcionavam como uma espécie
de di[cion]ário composto de verbetes de A à Z (Figura 2) de tudo o que acontecia
nas aulas de Arte: desde o contato com algum novo material ou procedimento,
até lições que se pode aprender com artistas estudados nas visitas a exposições.
Cada prática resultava num processo de escrita — batizada de “escrita lúdica” —
partindo da palavra como desenho (poesia concreta). Cada texto era criado pelo
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Figura 1. Caderno do Olhar. Fonte: própria, 2012.
Figuras 2 e 3. Exemplos de verbetes do Caderno. Fonte: própria, 2013.
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Figura 4. Labirinto. Exercício de escrita lúdica. Fonte: própria, 2013.
Figura 5. Raio. Exercício de escrita lúdica. Fonte: própria, 2013.
Figura 6. Duas páginas do livro Letras Lúdicas. Fonte: própria. 2013.

Da escrita

No primeiro ano em que a experiência Cadernos do Olhar foi colocada em prática, a escrita ainda não havia se apresentado como um campo de experimentação, embora a preocupação com o projeto visual de cada página fosse uma das
premissas do trabalho. Em alguns casos, a experiência da relação entre texto
e papel foi surpreendente e sinalizou a necessidade de pensar em como introduzir a questão da escrita dentro da proposta.
Assim, no segundo ano de Cadernos do Olhar fomos experimentando diferentes maneiras de desautomatizar a escrita, que apareceu nos trabalhos iniciais com os
alunos extremamente condicionada à pauta dos cadernos e à caligrafia. O que me
interessava neste trabalho era justamente operar naquilo que de certa forma é banido
do processo de letramento — a criatividade. Escrever na educação está, na maioria
das vezes, relacionado à cópia ou estritamente vinculada à leitura e à divinização dos
autores (Ó, 2007). Queria dar plasticidade à escrita e ao texto sem me ater ao processo de escrita em si.
Desta forma, ao iniciar o Caderno do Olhar no ano seguinte, pensei em trazer como referência a poesia concreta. Entretanto, logo percebi que seria ampliar
demais o escopo de conteúdos tratados. Usei apenas como referência alguns
conceitos dos poetas concretos, como a importância do espaço gráfico, a tensão
entre palavra e sentido, a amplificação dos significados (Campos e Pignatari,
1958), sem tratar da história e procedimentos da poesia concreta em si.
Nas pesquisas sobre o tema, chegamos a um livro infantil que serviu de chave para introduzir o que eu pretendia: pensar cada página do caderno como um
espaço de criação, pensar a palavra e o texto a partir do seu conteúdo. O livro Letras Lúdicas apresentava a poesia concreta, de forma divertida e despretensiosa, o qual desencadeou o processo de escrita usado durante o ano letivo inteiro,
batizada pelos próprios alunos de “escrita lúdica”. As Figuras 4 e 5 apresentam
exemplos das experimentações iniciais, já a Figura 6 mostra duas páginas do livro
Letras Lúdicas.
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aluno levando em conta o que e como escrever, que materiais e técnicas utilizar,
tentando aproximar forma e conteúdo.
Assim, os Cadernos do Olhar foram uma proposta desenvolvida ao longo
do ano escolar inteiro, à medida que os assuntos eram apresentados pelo professor, buscando uma sintonia com os interesses manifestos pelo grupo. Estes
conteúdos eram trabalhados de duas maneiras complementares: primeiro, através da prática de ateliê e de aulas expositivas; segundo, através da sistematização
do apreendido em forma de um verbete desse dicionário chamado Caderno do
Olhar (Figuras 1 a 3).
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Dos caminhos

Como manter tal projeto potente ao longo de um ano letivo com pré-adolescentes que operam na lógica da velocidade da internet e das novas tecnologias?
Esse me parecia ser o maior desafio que a proposta me colocava. No primeiro ano do experimento, a turma estava menos disponível e a primeira implantação resultou num trabalho arrastado e ardiloso. A metodologia ainda carecia
de alguns reparos. Não havia tanta clareza do ritmo que o trabalho deveria ter,
cada verbete tomava muito tempo até ser realizado, e ao fim do ano, o resultado
deixou a desejar. Poucos foram os alunos que fizeram um Caderno do Olhar
cuidadoso e completo.
Já no ano seguinte, a metodologia do trabalho, ainda que empírica, ficou
mais clara para mim e, consequentemente, para meus alunos. Sabia que deveria partir da escrita como elemento plástico e do papel como campo visual.
Nesse sentido, iniciei o trabalho com uma sequência didática experimentando
a palavra de forma lúdica, a fim de estabelecer uma compreensão da palavra
como elemento da linguagem visual, usando o desenho como técnica.
Para estruturar a proposta, optou-se por três blocos de conteúdos: A) Procedimentais, como por exemplo, tipos de pintura e diferentes técnicas: uso de
nanquim, carvão, pastel seco, em sua maioria procedimentos e materiais que
exigiam maior precisão e delicadeza. B) Históricos, como apresentações de artistas e visitas a exposições: foram trazidos artistas que ora conversavam com
conteúdos procedimentais — como no caso do “dripping” (Figura 9), em que
apresentamos Pollock, ou da colagem, em que chegou-se a Picasso e Matisse –;
ora faziam alguma referência a um momento da história da arte que nos interessava. C) Elementos da linguagem visual, como por exemplo o ponto, a linha,
formas geométricas e etc., eram trabalhados a fim de operar uma espécie de
letramento visual.
É importante destacar que os três blocos se misturavam durante o processo
e eram decididos de acordo com a resposta dos alunos às propostas apresentadas. Por exemplo, do estudo da colagem chegamos em Matisse. O artista interessou tanto os grupos, que pesquisamos a fundo sua obra, compondo o verbete
H — Henri Matisse experimentando a pintura como o fez o artista ao fim de sua
vida (Figuras 7 e 8).
A dinâmica das aulas, portanto, combinava conteúdos sempre partindo da
prática à sistematização do que aquela experiência trazia, organizando-os em
forma de texto e projeto visual. Apesar do uso de uma mesma dinâmica, o trabalho não era monótono, pois não mantinha um mesmo ritmo, uma vez que
cada conteúdo e consequente resposta dos grupos empregava um tempo de trabalho diferente. Cada novo conteúdo incorporado, antes de passar para a criação
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Figura 7. Estudo para o verbete de Matisse. Fonte: própria, 2012.
Figura 8. Estudo para o verbete de Matisse. Fonte: própria, 2012.
Figura 9. "Dripping". Experimentação com pintura. Fonte: própria, 2012.
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individual do texto, era discutido em grupo e linhas gerais sobre o tema eram elencadas coletivamente para servirem de base para a construção textual de cada um.
Para favorecer a organização do material que era produzido ao longo do ano,
todo os alunos tinham uma pasta reservada ao seu Caderno do Olhar, contendo
folhas em branco para rascunho de texto e projeto visual, folhas de tamanho A5
para as páginas que seriam os originais do Caderno do Olhar, e finalmente uma
parte reservada para guardar as páginas prontas.
Cada conteúdo expressava uma maneira diferente de sistematização: os procedimentais (figs. 7 e 9) eram experimentados durante duas ou três aulas antes
de serem registrados no Caderno do Olhar. Já conteúdos históricos e referentes
aos elementos da linguagem visual, ora eram apresentados a partir de exercícios
também práticos, ora através de livros e filmes ou apresentações expositivas.
Ao fim do processo do ano letivo, as folhas soltas eram reunidas e ordenadas
de A à Z, era elaborada capa e contra capa para finalmente compor de fato o Caderno do Olhar (Figura 10).
O processo de feitura do Caderno era avaliado quinzenalmente, em atendimento individual, e trimestralmente de forma coletiva, no qual cada aluno apresentava parte de sua produção escolhida para o restante do grupo. Infelizmente,
o intercâmbio entre as turmas (as duas classe de 6º ano) apenas ocorreu durante
a exposição do resultado na Mostra Cultural realizada ao final do ano letivo. O
atendimento individual era uma prática recorrente em todas as aulas destinadas
à elaboração do caderno. Primeiro, o aluno trazia o seu rascunho do texto para
correções ortográficas e melhorias no texto (quando o conteúdo da escrita ainda
precisava de melhor tratamento), e no segundo momento, quando o aluno voltava já com o esboço do seu projeto visual, fazíamos juntos algumas alterações
quando necessário, e partia-se para o original.
Para evitar subjetivismos e deixar claro o processo de avaliação dos Cadernos do Olhar foram criados critérios bastante objetivos: em relação ao verbete
construído esperava-se que o texto tivesse clareza e coesão, que desse conta do
que havia sido aprendido, que tivesse um projeto visual com alguma relação entre forma e conteúdo e, finalmente, avaliava-se a completude do caderno, se o
aluno atingiu a quantidade de verbetes propostos.
Assim, durante todo o processo a relação professor-aluno era bastante próxima, na
qual discutíamos o desenvolvimento de cada verbete e o resultado a cada trimestre.
Das percepções

Ao longo dos dois anos em que a proposta foi realizada muita coisa foi sendo modificada e com a inclusão da escrita lúdica, a proposta foi claramente remodelada e resignificada. Mas, de qualquer forma, o trabalho de reflexão sobre este
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processo está possibilitando articular melhor tanto os objetivos quanto os resultados. No momento, é possível pensar mais em percepções do que conclusões
sobre o processo.
Entrementes, pode-se dizer que o desafio de manter a proposta pulsante durante todo o ano letivo foi solucionado, uma vez que o projeto ficou claro para
o grupo. Acredito que o uso de uma mesma estratégia de trabalho permitiu a
criação de um ritual de aprendizagem, no qual cada aluno sentia-se seguro para
tomar nota da forma que desejasse, para transformar criativamente o conteúdo
em um verbete para o seu Caderno do Olhar.
Assim, aquela ideia convencional de aula de arte como espontaneidade e
livre expressão deu lugar a uma metodologia de trabalho bastante clara. Com
isso, percebeu-se que já ao final do primeiro trimestre, o aluno, mais consciente
do próprio processo, passou a agir de forma mais autônoma em relação ao próprio trabalho, tomando notas e pesquisando por conta própria, criando projetos
visuais cada vez mais ousados. Ao verem seus verbetes completos e encadernados, os alunos pareciam ter uma sensação de completude em relação ao que haviam aprendido, além de saberem que aquele material produzido futuramente
poderá servir de fonte de referências e experiências concretas. Algo que o aluno
levará consigo.
Acredito que o grande trunfo deste longo processo foi justamente o lugar
inesperado que a escrita ocupou na aula de Artes Visuais. Com o dispositivo
de escrita usado, além da libertação da escrita, senti que rumamos para a uma
relação mais prazerosa com a própria escritura.
Os alunos se entusiasmavam com a produção deles e dos colegas, se surpreendiam com como cada um podia sistematizar e ocupar o espaço branco da
folha de maneiras tão diversas, trazendo à prática da escrita algo da ordem da
brincadeira, que extrapolava a representação e os significados, definindo de
forma marcante as singularidades do processo de cada aluno num “movimento
novo e puro da escrita, que extraia do escrever como evento a sua energia” (Corazza, 2006: 22).
Os dois anos da proposta Cadernos do Olhar abriram uma possibilidade
de criação processual de longa duração, muitas vezes deficitária nas aulas de
Artes Visuais, especialmente com alunos desta faixa etária. Para mim, poder
participar da construção literal do conhecimento ao longo do ano e vê-lo materializado a partir das escolhas de cada aluno no seu di[cion]ário extrapola o
sentimento de reconhecimento e gratificação tão próprios à profissão. É, assim
como nas palavras do poeta, da ordem do encantamento, da resignificação da
potência da sala de aula como um lugar de criação, no sentido artístico, no qual:
A lição emancipadora do artista, oposta termo a termo da lição embrutecedora
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Figura 10. Capas dos Cadernos do Olhar —
última parte do processo. Fonte própria, 2012.

do professor, é a de que cada um de nós é artista, na medida em que adota dois
procedimentos: não se contentar em ser homem de um oficio, mas pretender fazer de todo o trabalho um meio de expressão; não se contentar em sentir, mas
buscar partilhá-lo. (Rancière, 2005: p. 79).
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Introdução

Em um mundo dominado por dispositivos visuais e tecnologias da representação (as artes visuais atuam como tais), nosso finalidade educativa deveria
ser a de facilitar experiências reflexivas críticas. Experiências que permitam
aos estudantes, como aponta Nancy Pauly (2003), terem a compreensão de
como as imagens influem em seus pensamentos, em suas ações e sentimentos, bem como a refletir sobre suas identidades e contextos sócio-econômicos
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O ensino contemporâneo
das Artes Visuais frente
aos fluxos polissêmicos
da imagem
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(Hernandez, 2007: 25). A utilização de imagens neste trabalho é fundamental
tanto quanto os textos e neste processo compreendidas como objetos da cultura. E os relatos que compartilho são fruto das minhas observações enquanto
professor substituto de Artes Visuais no Colégio Pedro II — Unidade São Cristóvão I (2009-2010), durante os anos de 2009 e 2010 e também na Escola Estadual Prof.ª Sarah Faria Braz, em Duque de Caxias, onde estudei e lecionei Arte,
disciplina atualmente considerada como obrigatória, mas que não compunha o
currículo quando cursei o Ensino Fundamental. Escolas de realidades distintas,
desde a localização até as iniciativas e questões estruturais.
1. Os sentidos da educação e nesta a participação
do ensino das Artes Visuais

O Ensino da Arte hoje compõe a história e a vida dos meus alunos, e aguçando
percepções, intermedio possibilidades e aprendo sobre a fluidez das imagens que
tanto prezo. Como professor, também adquiro um novo olhar e uma nova relação com os imagéticos que se apresentam a mim nas produções dos estudantes.
Refaço-me, aprendo e reaprendo a cada linha escrita aqui, compreendendo que
o trabalho que escolhi fazer é desafiador, mas proporciona prazer e aprendizados diários. Assim, busco conceituar as imagens do/no mundo contemporâneo
como rede dinâmica e aguda de fluxos imagéticos, para além do mundo da arte.
Sobre o ensino das artes visuais hoje, pode-se ressaltar, dentre tantos outros
aspectos, sua inevitável interação às outras áreas de conhecimento, de modo
interdisciplinar, multidisciplinar e intercultural, relacionando os saberes e diálogos entre arte e educação e, consequentemente, com a própria vida. Uma imagem pode admitir uma diversidade de sentidos e significados, quando consideramos suas qualidades, contextos e repertórios de quem a produziu e de quem
a vê, e desta polissemia são estabelecidos diálogos entre espectador, artista e
obra, num fluxo contínuo e instigante, revelando a abrangência e potência simbólica do universo imagético. Considerando a fluidez das imagens no cotidiano,
perpassando por tantas áreas de conhecimento da sociedade, estabelecendo
olhares sobre o mundo, e por isso, o Ensino da Arte é constantemente desafiado
quanto ao seu papel frente a estas mudanças. A educação articula saber e viver,
e de forma dinâmica e significativa, conduz à compreensão do mundo em seu
contexto. Diante das demandas da contemporaneidade, faz-se necessário refletir constantemente sobre as práticas educativas em todas as áreas. Ainda hoje
— e sempre —, nos deparamos com abordagens dissonantes e vazias, práticas
apressadas, quase que automáticas. Falo dos processos que levam a uma produção visual gratuita em sala de aula. Daquela que objetiva “ocupar o tempo”.
E só. Educar o olhar faz sentido quando torna possível uma interação clara — e
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Figura 1. Produção artística de alunos do 9º ano do Ens.
Fundamental da EE Sarah Faria Braz. Fonte: própria.
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arrisco dizer eficaz — entre as discussões e caminhos que levam à produção de
conhecimento, à leitura e produção visuais coerentes, críticas e consistentes.
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2. Sobre as orientações curriculares para o Ensino da Arte

O Ensino da Arte está presente como componente curricular obrigatório no
Brasil há mais de 18 anos, já recebeu diferentes nomenclaturas através dos tempos, como Educação Artística, por exemplo, que revelaram práticas e posturas
pedagógicas diversas, e agora, os estudos recentes nos conduzem a novas reflexões sobre nossas práticas, desenhando o modo de ser e de pensar o professor da/na atualidade. Essas reflexões provocam e instigam a repensar as ações
pedagógicas que praticamos, de modo que a formação do cidadão assuma um
caráter crítico e ativo, consistente e consciente de suas relações, consigo mesmo e com o mundo, apto para ler imagens, ainda que complexas, mas que não
se torne refém delas e que não seja capaz de estabelecer diálogos e de construir
seu próprio texto visual. Os modos como o professor media e articula esses elementos em sua prática pedagógica, admite hoje novas formas e novos meios
de ser e fazer. Dentre os objetos de pesquisa que utilizo durante o trabalho é
o Currículo Mínimo (ou Diretrizes Curriculares), elaborado pela Secretaria de
Educação do Rio de Janeiro, em 2011, e quem sabe, por meio desta recente publicação, entender um pouco do pensamento que norteia as proposições atuais
do ensinar e aprender arte. O ensino das linguagens de Artes Visuais, de Dança,
Música e Teatro, no contexto estadual, nos leva a questionar como acontece o
ensino/aprendizagem de tais linguagens, visto que cada uma possui graduação
específica e o professor de Arte, normalmente não é formado ou habilitado nas
quatro áreas. As Artes Visuais não abarcam todas as linguagens artísticas. O
documento afirma que não exige uma postura polivalente do educador, e sim
de integração, no entanto, vale ressaltar que nos concursos públicos recentes
promovidos pela Secretaria Estadual de Educação, disponibilizando vagas para
professores na área de Arte, somos avaliados também em conhecimentos específicos de Teatro, Música e Dança, além das Artes Visuais e seus pormenores. E
ainda, frequentemente ouvimos relatos que denunciam professores de outras
disciplinas como Língua Portuguesa, Literatura e História, por exemplo, etc. lecionando Arte nas escolas estaduais, a fim de preencherem sua carga horária,
comumente de 16h semanais, trazendo à tona a percepção equivocada do Ensino da Arte de que qualquer pessoa “habilidosa” ou com alguma formação artística é capaz de dar conta de diferentes linguagens artísticas livremente. Poderíamos dizer, então que há certa lacuna nesta questão e precisa ser discutida.
É realmente inspirador — e fundamental — sensibilizar o aluno quanto à diversidade de linguagens, mediar leituras, produzir com eles, mas o desenvolvimento
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Figura 3. Produção artística realizada
por alunos do 2º anodo Ensino Fundamental
no Colégio Pedro II — São Cristóvão I (RJ).
Fonte: própria.

dos elementos próprios de cada uma corre o risco de ficarem na superficialidade,
dependendo da postura e repertório do professor. Obviamente, uma aula de teatro não possui a mesma demanda de repertório para um professor formado na
área específica bem como as limitações que possam vir a surgir em meio a proposta. De fato, as áreas e linguagens se integram e entrecruzam, e o professor
deve ser sensível a isto e elaborar diálogos entre as possibilidades — pois tem autonomia para tal —, priorizando sua própria habilitação, mas ainda assim, talvez
permaneça o espaço a ser preenchido, o qual somente a formação de profissionais nas áreas e uma política atualizada do que vem a ser ensino de arte possa
superar.
É importante ressaltar os esforços de equipes de trabalho e professores no
esclarecimento e definições conceituais do ensino contemporâneo de Arte,
mas há um longo e árduo caminho a percorrer. Assim, como um tema presente
em fóruns e debates de arte-educadores, os desfronteiramentos proporcionados pelo ensino coerente da Arte, pode tornar o cidadão ainda mais capaz de
entender seu lugar no mundo, suas forças e capacidade expressiva pelo meio
artístico que seja, no entanto, tal formação perpassa pelo profissional de arte,
pelo professor com a especialização apropriado para isto.
No final dos anos 70, a expressão leitura de imagens passa a circular nos
meios de arte e fundamentada em estudos da semiótica e da teoria Gestalt, passa a supor o acontecimento da imagem na percepção, incorporando diversos
códigos que dependem dessa leitura para que seja finalmente compreendida.
Em seguida, estudos de Fayga Ostrower, inspirada nos escritos de Rudolf Arnheim, dão ênfase às relações entre aspectos formais e expressivos da imagem.
Ainda numa perspectiva formalista, num tipo de racionalismo formal, de tal
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Figura 2. Obra coletiva partir de Marcel
Duchamp de alunos da EE Sarah Faria Braz.
Fonte: própria.
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leitura, podemos citar o alfabetismo visual proposta por Donis Dondis (1997),
analisando a sintaxe visual da obra de modo a apreender os elementos básicos
da visualidade: ponto, linha, cor, forma e composição.
Assim, a leitura das imagens não é constante nem fixa. Embora em muitos
momentos mantenha certa estabilidade semiótica, é refeita ao longo do tempo
e dos espaços pelos quais transita sem que se percam seus sentidos na estruturação e articulação social na qual se deram sua criação e leitura. Assim como os
textos escriturísticos, as imagens também são da autoria de seus leitores e/ou
fruidores, aguardando serem lidas, num fluxo intenso de interpretações, pulsando conforme o repertório de quem as vê, produz, da sua abrangência e suas
relações com o cotidiano no qual foram criadas e se destinam.
3. A imagem no mundo contemporâneo

As imagens agem como um poderoso elemento articulador das relações sociais,
numa rede aguda de fluxos, na medida em que fortalece e marca pertencimentos e trânsitos sociais. Sua proliferação é tão intensa que estudá-las dispõe um
campo ampliado para discussões e interrelações a serem pensadas e construídas, alargando os limites de análise para o contexto social, educacional, religioso etc., no sentido em que seus autores resignificam o mundo com uma gramática visual, embora complexa, legível e comunicativa no seu espaçotempo.
O objeto de estudo aqui não se restringe aos limites do mundo das Artes Visuais e das narrativas dominantes, mas abrange a publicidade e suas campanhas,
moda, sites e blogs, programas de TV, cinema, jornais e revistas, e inclusive, o
material que aluno traz para a sala, ou seja, tanto o repertório estético do professor quanto do aluno. A educação escolar sofre influência do contexto social no
qual se encontra. No Ocidente, por exemplo, a primeira narrativa que configura
suas ações, emanava do Iluminismo, projetando a cidadania, após a Segunda
Guerra Mundial, soma-se à narrativa anterior às ideias de democracia e liberdade, chegando ao discurso atual, de mercado no qual o valor simbólico cede
espaço ao desejo de consumo, ao prazer em ter, e pensando em artes visuais, os
usos da imagem servem para incutir ideologias, saturando a visão de ideais de
beleza, apelando para os sentidos e legitimando valores e crenças. As convencionais também veiculam seus saberes, mas na contemporaneidade isto ocorre
de forma ainda mais aguda. Embora tais narrativas circulem na atualidade, é
importante ressaltar que elas não respondem às necessidades da educação, visto que o mundo em que vivemos é mutável e incerto. Narrativas dominantes
não alcançam a raiz das necessidades dos estudantes (Hernandez, 2007: 12).
A experiência visual admite diversas interpretações, transita entre os campos de comunicação, mídia, cultura e arte, não assumindo mais essa ou aquela

421
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

representação visual ou identidade tradicional, mas apresenta-se fotograficamente, cinematograficamente, televisivamente, impressa, digitalizada... Numa
perspectiva multilinguística, interdisciplinar. Torna-se intertextual e polissêmica, provocando literacidade não estática ou restrita. Olhar não é uma ação indefesa. Cada ser compreende e processa as informações considerando sua postura
crítica e modos de aproximar o conhecimento adquirido de sua própria realidade.
As imagens, como objetos de estudo das Artes Visuais, adquirem daqui por
diante formas e cores dispostas e organizadas por mãos que se aventuraram neste universo. São fruto de longas conversas, diálogos travados. Mesmo diante da
resistência inicial, por acreditarem que não se trata de um assunto que “reprova”
ao final do período letivo, pré-conceitos são derrubados encontro após encontro,
enquanto se discutem questões que tenho consciência de que não possuem uma
única resposta, nem mesmo certa ou errada. O simples gesto de escrever no quadro branco cada colocação, fomentadas por desafios como conceituar arte, onde
está presente no dia-a-dia, quais suas possíveis linguagens, despertavam nos estudantes ali assentados, enfileirados, esperando pela “aula” e pela “matéria que
vai cair na prova”, uma atenção especial e o senso de aproximação, conquistados por uma dinâmica, que me parece incomum no seu cotidiano escolar. Afinal,
levá-los a pensar nas razões pelas quais usam este ou aquele corte de cabelo, com
determinada cor, questionar porque escolheram o caderno com tal estampa e por
que gostam de determinada música ou som, e o que pode vir a significar um logotipo que veem todos os dias na TV, tem despertado nos encontros uma atenção
que também é nova para mim. Falo de diversas turmas, alunos de diferentes faixas etárias. Realidades e experiências distintas da / na Escola Estadual e Federal,
lecionando nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.
O uso de imagens na sala de aula — considerando a universalidade dessa
presença — evidencia e legitima a matéria-prima do processo de compreensão
dos elementos da visualidade que compõem o mundo, bem como sua participação na construção das identidades, desvelando percursos novos para o entendimento da própria vida, do passado, presente e futuro, e abusar desse uso
possibilita um campo ainda mais ampliado de ressignificações do ser.
Incansáveis. Ininterruptas. Constantes. Prazerosas. Nos enfrentamentos desafiadores do espaço educacional, não busco atualizar práticas do passado, mas ressituar concepções, repensando a partir de mim, a percepção que tenho do meu redor e
como/quem sou diante dele. São caminhos que levam a diferentes pontos de vista, levando a uma nova tomada de consciência de si mesmo e do mundo. A proposta de trabalho visa coletar diariamente informações e dados imagéticos no cotidiano escolar,
utilizando proposições visuais concluídas pelos alunos de Arte como ponto de partida
e confrontar produção e propostas curriculares de instituições estaduais e federais.
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Conclusão

Neste percurso, busco refletir a respeito dos sentidos da Educação e da presença
do Ensino de Artes Visuais no processo ensino/aprendizagem, compreendendo-a como elemento fundamental e compositivo da formação crítica e também
analisar a imagem contemporânea, em meio seus fluxos de passagem e pertencimentos, navegando pelas relações de poder que perpassam tais práticas e modos de ser e viver. Os usos e abusos da imagem em sala de aula apontam para
suas múltiplas possibilidades de leitura, bem como o processamento e difusão
dos artefatos da cultura em questão. Por fim, os resultados obtidos em sala de
aula, demonstram como ler imagens é relevante para a compreensão do mundo
e das Artes Visuais, assim, as experiências vivenciadas propõem identificar nas
produções artísticas em questão, o caráter significativo das imagens, sobretudo
as contemporâneas, no contexto social e educacional, o quanto são polissêmicas
e como resignificam o mundo através de sua gramática visual que, embora complexa, é legível e comunicativa no contexto de seu espaçotempo. Os repertórios
particulares dos alunos são articulados codificando e tornando possível a visualização de elementos outrora não percebidos, ou até mesmo pode ser evocada
outra realidade, diferente da fotografada, pintada, desenhada ou colada. A imagem produzida em sala de aula faz vislumbrar a recriação de um novo mundo,
proporcionando novos olhares, a partir de novas visualidades, dependendo de
sua nitidez, contraste, cores, iluminação, um recorte carregado de sentidos, em
constante diálogo com tudo à nossa volta. A imagem tal qual a leitura não é constante nem fixa, embora em muitos momentos mantenha certa estabilidade de
interpretação; é refeita ao longo do tempo e dos espaços pelos quais transita.
As imagens no contexto escolar são elementos compositivos da paisagem
visual de todos ali presentes, veiculam saberes e demandam leituras. Então,
seu uso aponta para formas diversas e múltiplas de ver e ensinar e assim como
os textos escriturísticos, também são da autoria de seus leitores e/ou fruidores,
sem que se percam seus sentidos na estruturação e articulação social na qual
se deram sua criação e leitura. Não há certo ou errado estabelecidos, mas caminhos e repertórios a serem desvendados e percorridos na aventura do olhar.
Que possamos ver. E finalmente, enxergar.
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Resumo: O texto apresenta uma experiência

Title: Connection between artistic languages: A

de ensino/aprendizagem em arte que analisou tanto na linguagem imagética quanto na
musical as representações elaboradas acerca da imagem do caipira/matuto e da vida
rural, além de identificar as representações
que os alunos constroem em torno desta figura. O processo proporcionou uma análise
e resgate de valores da cultura rural.
Palavras chave: Ensino de Arte / Almeida
Júnior / Caipira/Matuto / Tela viva.

reflection on the image of the countryman and
rural life
Abstract: This text presents a teaching/learning
experience in art that has analyzed the elaborated representations of the countryman and
rural life in the image language as well as in the
musical one, besides identifying the representations that students build around this element.
The process has provided an analysis and rescue
of values of rural life.
Keywords: Art Teaching / Almeida Júnior /
Countryman / Live Canvas.

Introdução

Este artigo é um relato de uma experiência de ensino/aprendizagem em arte
no Ensino Fundamental II — no Instituto Educacional Imaculada Conceição —
I.E.I.C. uma escola privada de Ensino Fundamental II e Médio de Sumé, município localizado na região do Cariri Paraibano a duzentos e setenta quilômetros
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Conexão entre as
linguagens artísticas:
Uma reflexão sobre a
imagem do caipira/matuto
e a vida rural

424
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

da capital João Pessoa/Brasil — com dezenove alunos de uma turma de 8º ano,
todos na faixa etária dos treze anos. A experiência teve como foco de estudo e
reflexão a imagem do caipira/matuto e a vida rural inserida na obra do artista brasileiro Almeida Júnior e na contemporaneidade através de composições
musicais com narrativas sobre a vida rural. Algumas das composições musicais
abordadas foram: Romaria (Renato Teixeira), Luar do Sertão (Catulo da Paixão
Cearense / João Pernambuco), Jeito de Mato (Paula Fernandes e Maurício Santini), Vida boa (composição Victor Chaves), Deus e eu no sertão (composição
Victor Chaves). Desse modo, objetivamos analisar de forma reflexiva e crítica
tanto na linguagem imagética quanto na musical as representações em torno da
figura do caipira/matuto e do seu cotidiano, além de identificar as representações que os alunos constroem em torno desta figura. E ao final da experiência
os alunos em grupo produziram a partir de uma obra de Almeida Júnior e uma
composição musical uma tela viva e uma música animada.
A partir do livro didático do aluno — tendo em vista o livro didático como facilitador, colaborador, norteador, um recurso que aponta caminhos e não como
vilão que limita, restringe — procuramos trabalhar com a abordagem triangular
nas suas três vertentes: a leitura de imagem, o fazer artístico e a contextualização, por meio de práticas significativas mediada por pesquisas e análises, pelo
estudo da produção acadêmica e da popular, do passado e da atualidade. Desta
forma, construindo uma aprendizagem significativa, reflexiva, crítica e criativa
por meio de um processo de fruição, reflexão e produção.
1. Entre o clássico e o popular: Almeida Júnior um jeito
rural, caipira, realista, romântico, brasileiro

José Ferraz de Almeida Júnior nasceu em Itu, Estado de São Paulo/Brasil, em 8
de maio de 1850, foi considerado como um dos precursores da valorização da
temática regionalista, retratou em suas telas, a vida simples do campo e o caipira paulista. Identificamos na sua produção artística características do clássico,
a técnica apurada e naturalista, porém, seus temas realistas trazem aspectos
sociais e renunciam à visão romântica e histórica dos pintores da Academia, em
favor da representação do dia a dia. Ao analisar algumas das obras percebemos
que o detalhe das roupas, a riqueza das cenas e a expressão viva dos personagens por ele retratados mostram sentimentos, razões e acontecimentos importantes ou casuais da vida cotidiana. O realismo presente na sua obra, acentuado
por tons claros e escuros, cria a sensação de proximidade e instiga a imaginação
de causos, histórias e lendas.
Sua produção, não muito extensa, é valiosa do ponto de vista estético, histórico e social, nela se misturando influências românticas e realistas. Realista, os
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Figura 1. José Ferraz de Almeida Júnior. Caipira picando fumo. 1893. Óleo
sobre tela: color, 202 × 141 cm. Pinacoteca do Estado, São Paulo.
Figura 2. José Ferraz de Almeida Júnior. O violeiro. 1899. Óleo sobre tela:
Color. 141 × 172 cm. Pinacoteca do Estado, São Paulo.
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personagens do pintor são gente de “carne e osso”, que conheceu pessoalmente, gente que tinha nome, comia, vivia, amava. Assim, o modelo para Picando
Fumo (Figura 1) era um tipo popular de Itu, e a mulher que aparece escutando O
Violeiro (Figura 2) era figura notória da cidade, misto de enfermeira e dançarina
num cabaré local. Ou seja, todos esses aspectos que expressam o contexto geral
das obras, também retrataram a vida cotidiana do artista, Almeida Júnior.
Em relação à palavra caipira, ela vem da língua tupi, ka’apir ou kaa-pira, que
significa “cortador de mato”. De uma maneira geral, caipira é uma palavra que
se refere a todos os que moram nas pequenas cidades dos interiores, esse termo
é mais comum ao Estado de São Paulo/Brasil. São utilizadas, com igual sentido,
outras designações, como “capiau”, em Minas Gerais, “matuto”, no Nordeste
do País, e colono, no Sul.
A “cultura Caipira” se caracteriza, entre outros aspectos, pela simplicidade,
religiosidade e valorização da riqueza de tradições: festas, culinária, artesanato, superstições, folclore e elementos, como chapéu, bota, cinto, vestido, uma
flor no cabelo, entre outros. Esses modos e modas da vida do campo influenciam tendências que transitam entre o casual e o natural, expressões de uma
forma de viver voltada à harmonia com a natureza e à valorização dos recursos
do planeta (Bello, 2009).
2. Imagem: instrumento de ensino/aprendizagem reflexivo e critico

Na prática docente partimos do pressuposto que a imagem é fundamental no
ensino da arte, é instrumento / recurso / campo de estudo e ensino/aprendizagem. A imagem é um texto completo, rico e complexo tanto quanto o texto linguístico. Repleta de significados, signos, simbologia, informações, mensagens,
conhecimentos e dona de uma sintaxe, a imagem é responsável por maior parte
da nossa aprendizagem. Nosso primeiro contato ao nascer, na escola, na rua é
com a imagem. Nessa linha de pensamento Ana Mae Barbosa afirma:
(...) a maior parte de nossa aprendizagem informal se dá através da imagem e parte
desta aprendizagem informal é inconsciente. A imagem nos domina porque não conhecemos a gramática visual nem exercitamos o pensamento visual para descobrir
sistemas de significações através das imagens (Barbosa, 1998: 138).

A imagem propõe ao leitor uma análise, apreciação, reflexão, crítica sobre
questões e problemas éticos, estéticos, sociais das comunidades brasileira e
mundial, portanto relacionando o conteúdo/narrativa da imagem com o contexto no qual estamos inseridos. Conforme, Martins “as imagens aproximam
os alunos do conhecimento e dos problemas relacionados ao contexto social e
cultural em que vivem” (Martins, 2010: 01).

(...) prepararia os alunos pra a compreensão da gramática visual de qualquer imagem,
artística ou não, na sala de 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 imagens, conscientizando-os do que estão aprendendo com
essas imagens (Barbosa, 1995: 14).

Segundo a autora, quanto mais os alunos tiverem o contato e a interação com
as mais diversificadas imagens por meio de uma forma reflexiva e analítica, desenvolve uma consciência visual na qual estarão mais preparados para olhar
criticamente o mundo. Assim, compreendendo e interpretando as mensagens,
ideias, ensinamentos, informações que as imagens nos transmitem, detendo
sobre elas um olhar mais crítico e reflexivo. Transgredindo a nossa impassibilidade diante das imagens que consumimos a todo o momento.
3. A proposta do trabalho

A proposta desta experiência partiu do problema: Como é construída a imagem
do caipira/matuto e da vida rural nas obras de Almeida Júnior e na contemporaneidade através de composições musicais que retratam este cotidiano? A partir deste problema investigamos os valores que permanecem na atualidade e
o valor da arte através do tempo, como representação da realidade, uma vez
que uma tela, uma peça teatral, uma música ou a cena de um filme são representações, ficções, mas que expressam problemas, dilemas, dramas, alegrias e
tristezas da humanidade.
Então, propusemos analisar as representações sobre o caipira/matuto com
base nas telas de Almeida Júnior e nas composições musicais, desta forma,
agregando em uma mesma proposta as linguagens: imagética e musical.
4. Procedimento: conexão e integração entre as linguagens artísticas

Partindo deste problema direcionamos as aulas para o ensino/aprendizagem
com o enfoque na leitura crítica/reflexiva das obras, imagens, músicas e para
uma produção consciente partindo da elaboração e a reelaboração das ideias
dos alunos, possibilitando o registro, o acompanhamento e a análise do processo de construção do conhecimento dos alunos em uma obra/imagem.
Na sala de aula utilizamos o livro didático para apresentar as imagens a
serem trabalhadas, reproduções da obra de Almeida Júnior: O Violeiro — 1899,
Cozinha caipira — 1895 e Caipira picando fumo — 1893. Em círculo a turma
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Acreditamos que a prática da leitura reflexiva da imagem em sala de aula
possibilita aos alunos a construção de um olhar mais crítico de mundo, a partir
do ver, observar, sentir, fazer, expressar e refletir. Conforme, Barbosa:
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observou as reproduções por alguns minutos em silêncio, em seguida os alunos comentaram suas primeiras impressões sobre as imagens. Nesse momento da aula, todos fizeram comentários. Levantamos os seguintes questionamentos: As três imagens tratam da mesma temática? Como as imagens representam a figura do caipira/matuto? Qual é o contexto/cultura que as imagens
abordam/representam?
O objetivo destes questionamentos foi instigar os alunos a refletir sobre as
imagens, relacionando o conteúdo destas com os padrões representacionais /referenciais dos alunos, no contexto em que estão inseridos e estabelecendo conexões com a cultura rural da atualidade; além de provocar indagações sobre os valores, significados, problemas, dilemas do quê é a vida rural e ser caipira/matuto.
Em um segundo momento, propusemos uma atividade extraclasse com outros aspectos a serem pesquisados, analisados e refletidos. Por exemplo: análise
descritiva do tema; elementos da linguagem visual e o estilo das obras; o significado do ser caipira/matuto na contemporaneidade; pesquisa de outras imagens
que representem a mesma temática; que compreensões se têm da vida rural.
Na sala de aula, por meio da orientação de expressarem sua visão os alunos comentaram, discutiram e apresentaram suas pesquisas. Foi um momento
de rico debate entre eles, a professora mediou o debate sem expor a sua visão,
não quis intervir para não influenciá-los. O importante é que os próprios alunos
manifestem, construam sua própria concepção, pensamento, interpretações,
tornando-se um cidadão crítico.
Na apresentação das imagens, foi interessante perceber as semelhanças entre as que eles veicularam na sala de aula. Nosso interesse neste momento era
perceber qual a significação que os alunos iriam atribuir às imagens, compreendendo que poderiam ter leituras diversificadas em relação às mesmas imagens,
seguindo o raciocínio de Analice Dutra Pillar:
O olhar de cada indivíduo está impregnado com experiências anteriores, associações, lembranças, fantasias, interpretações etc. O que se vê não é o dado real, mas
aquilo que se consegue captar e interpretar acerca do visto, o que nos é significativo
(Pillar, 2001: 13).

Durante o debate, uma aluna afirmou: “Chamam de matuto aquela pessoa que
mora no campo”. O outro comentou: “Não é, apenas por esse motivo. Seria o
motivo dele falar errado”, em seguida outro comentário surgiu: “Seria exatamente por ele morar no sítio e lá não ter escola, e ele não ter aprendido a ler e
escrever, e por isso fala errado.”
Pois bem, muitos outros comentários surgiram sobre: o cenário, as roupas,
a maneira de ser, o dialeto, o cotidiano da vida rural. Neste momento ficou
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evidente que os alunos possuem um repertório próprio de imagens, significados, simbologias, conceitos e pré-conceitos que estão inseridos na sua vivência
e experiências. Entretanto, entendemos que a arte pode contribuir continuamente para que os alunos construam/reconstruam seus conceitos por meio da
imagem de uma maneira mais crítica e analítica.
Realizamos ainda uma terceira atividade que foi a realização de uma pesquisa
sobre composições musicais brasileiras que representam a vida rural e interiorana.
Em sala de aula apresentaram as músicas: Romaria (Renato Teixeira), Luar
do Sertão (Catulo da Paixão Cearense / João Pernambuco), Jeito de Mato (Paula
Fernandes e Maurício Santini), Vida boa (composição Victor Chaves), Deus e
eu no sertão (composição Victor Chaves), entre outras. As três últimas foram as
mais citadas, devido à novela Paraíso da Rede Globo que estava no ar. Lemos as
letras das músicas, as ouvimos e cantamos. Este momento de integração entre
as linguagens artísticas, Artes Visuais e Música, estabeleceu conexões com as
obras de Almeida Júnior e as músicas que eles apresentaram, relacionando suas
temáticas e contextos.
É importante enfatizar que não se trata de um ensino de artes polivalente,
onde se explora e ensina todas as linguagens artísticas de uma maneira específica, mas da integração das linguagens, entendendo que elas são interligadas. O
mundo é formado por imagens, movimentos e sons, por isso a importância de
compreender a integração que existe entre a imagem, o som, a representação
e o movimento no mundo que nos cerca. É possível integrar obras de duas ou
mais linguagens que se expressam na mesma direção, ou obras de diversas linguagens que se inter-relacionam na forma ou na temática, possibilitando contrapontos e reflexões. Como por exemplo, trabalhar o tema Bailarina, podemos
explorar esta temática fazendo um contraponto entre a obra de Edgar Degas e a
música Bandolins (Oswaldo Montenegro), além de relacionar com a linguagem
da Dança, estabelecendo as relações entre os recursos expressivos de cada linguagem possibilitando o aluno experimentar e explorar cada linguagem artística, proporcionando uma leitura e representação do mundo que o cerca como
um todo, com base na produção das diversas linguagens.
Após as três atividades desenvolvidas retornamos ao livro no qual apresenta
a vida e obra do artista brasileiro José Ferraz de Almeida Júnior por meio de
um texto. Momento da contextualização. Finalizando, a turma foi dividida em
grupos com a proposta de pesquisar outras obras do artista Almeida Júnior e
escolher uma. Além disso, deveriam escolher uma composição musical que retratasse a vida rural. A atividade seguinte foi a produção de uma tela viva e uma
música animada a partir das obras e musicas escolhidas.
Tela Viva é uma a leitura dramática de obras artísticas. Com base em uma
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obra selecionada os alunos fazem a leitura ou recriação da obra personificando
os elementos ou personagens pintados pelo artista. Música Animada é a dramatização da música. Com base em uma música selecionada os alunos representam a música de forma teatral, com figurino, cenário e personagens, dando
vida a música. Neste caso a encenação foi filmada, depois editada por meio de
softwares apropriados e exibida em sala de aula.
Todas as etapas de trabalho foram vivenciadas com muito interesse e envolvimento por parte dos alunos e isto possibilitou a instigação de suas potencialidades e do poder de criação. Os alunos apresentaram suas produções artísticas
na aula seguinte. As telas vivas em papel A4, produzido com recursos tecnológicos e as músicas animadas por meio do vídeo, foi exibido através do data-show.
Em seguida, podemos visualizar algumas dessas imagens.
5. Resultado: Telas Vivas

Figura 3. Tela Viva. Modelo Mariana Oliveira, 8º ano.
Figura 4. José Ferraz de Almeida Júnior. Moça com Livro. S/d.
Óleo sobre tela: Color.; 50 × 61 cm. MASP, São Paulo.
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Figura 7. Tela Viva. Modelo Genival Paulino, 8º ano.
Figura 8. José Ferraz de Almeida Júnior. Autorretrato. 1878. Óleo
sobre tela: Color.; Pinacoteca do Estado de São Paulo.
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Figura 5. Tela Viva. Modelo Clara Vasconcelos, 8º ano.
Figura 6. José Ferraz de Almeida Júnior. Retrato de Moça. S/d.
Óleo sobre Tela: Color.;61 × 46 cm. Pinacoteca do
Estado de São Paulo.
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Figura 9. Tela Viva. Modelo Ayslanny Oliveira, 8º ano.
Figura 10. José Ferraz de Almeida Júnior. Moça com Livro. S/d.
Óleo sobre tela: Color.; 50 × 61 cm. MASP, São Paulo.

Conclusão

Ao finalizar esta proposta de ensino/aprendizagem, observamos o enriquecimento que as atividades proporcionaram nas produções e concepções dos alunos a respeito do tema estudado. Percebemos ainda que todo o processo proporcionou uma análise e resgate de valores da cultura rural que tendem a desaparecer com a contemporaneidade, desenvolvendo interpretações críticas e
criativas que não se reduziram a estereótipos, ao mesmo tempo em que o olhar
crítico e reflexivo dos alunos foi aguçado.
Deste modo, enfatizamos a importância de um ensino de arte mais sistemático e significativo por meio da imagem como campo de estudo, ensino e
aprendizagem. Tendo em vista que estamos sendo bombardeados por imagens
a todo o momento, e que ela ocupa um espaço considerável em nosso cotidiano.
É necessário nos conscientizarmos desta presença imagética maciça no dia-a-dia e estabelecermos com as imagens relações visuais significativas, interpretativas, compreensivas, construindo um diálogo mais reflexivo e crítico com o
mundo. Portanto, o ensino de arte desempenha um papel preponderante e fundamental no desenvolvimento desta consciência visual, capacitando os alunos
a imaginar, criar, compreender, ressignificar, construir e reconstruir e criticar.
Desta forma, contribuindo para um ensino de arte de qualidade mais significativo e fortalecido, desmitificando a concepção de mera atividade sem
fundamentos que é regido apenas pela emoção. Precisamos “devolver a Arte à
arte-educação” (Lanier, 1984). Discutir e descrever a imagem em sala de aula,
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incentivando continuamente, o hábito de leitura imagética como exercício para
a ampliação da capacidade cognitiva e crítica do aluno. Um ensino de arte calcado na leitura reflexiva e crítica da imagem contribui para tornar nossas crianças não somente leitores de mundo, mas também atores desse mesmo lugar.
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Resumo: Este artigo procura refletir so-

bre os modos de ver e de criar no ensino
das artes visuais na contemporaneidade. Partindo da análise de um caso prático desenvolvido na Guimarães Capital
Europeia da Cultura 2012, procura-se aspectos de relação entre diferentes agentes
educativos — artistas, curadores, espaços
culturais, professores, escolas e alunos.
Palavras chave: ver / criar / contemporaneidade / relação / agentes-educativos.

Title: View and create in contemporaneity: relate

teachers, students, artists, curators and cultural
spaces in a common purpose
Abstract: This article seeks reflect on ways
of seeing and creating the teaching of visual
arts in contemporaneity. Based on the analysis of a case study developed in Guimarães
European Capital of Culture 2012, seeks
to aspects of relationship between different
educational actors — artists, curators, cultural spaces, teachers, schools and students.
Keywords: view / create / contemporaneity /
relationship / educational agents.

1. Oficinas da Imagem: um lugar de colaborar e atravessar

O projeto “Oficinas da Imagem” foi criado pelo serviço educativo do Centro
Cultural Vila Flôr durante a Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012. O
primeiro momento consistiu no convite das escolas do concelho de Guimarães
a inscreverem-se com uma turma nestas oficinas de forma livre e gratuita, tendo recebido quatro inscrições: As escolas EB 2/3 das Caldas das Taipas, EB 2/3
Fernando Távora (Fermentões), Escola Secundária Francisco de Holanda e EB
2/3 de Pevidém. O segundo momento foi o convite de quatro artistas plásticos
portugueses para trabalharem com as turmas.
Na brochura sobre este projeto pode ler-se o seguinte:
A palavra atravessamento foi uma chave de ação e de relação. Interessava-nos proporcionar uma experiência colaborativa entre um artista e um professor, deixar
ambas as práticas serem atravessadas uma pela outra. Interessava-nos que os participantes fossem levados a atravessar diferentes territórios: espaço expositivo — escola — casa e centro — periferia, naturalmente, mas também binómios conceptuais
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Este texto pretende ser uma reflexão sobre os modos de ver e de criar no ensino
das artes visuais na contemporaneidade. Partindo da análise de um caso prático desenvolvido na Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012 (CEC2012),
este texto procura refletir sobre aspectos de relação entre diferentes agentes
educativos — artistas, curadores, espaços culturais, professores, escolas e alunos — no sentido de gerar uma relação de maior proximidade com formas de
ver, de pensar, de sentir e de criar a arte contemporânea.
Este artigo desenvolve-se em torno do projeto “Oficinas da Imagem” organizado pelo Centro Cultural Vila Flôr (CCVF) durante a Guimarães CEC2012.
O desafio de explorar o Olhar, O Lugar e o Corpo foi lançado a quatro turmas,
três do 3º ciclo na disciplina de Educação Visual e uma do secundário do curso
de Artes Visuais. Para trabalharem com estes alunos o CCVF convidou quatro
artistas plásticos para criarem relações teóricas e plásticas com o primeiro ciclo
de exposições da programação da CEC2012.
Pretende-se aqui refletir sobre o ensino relacional entre diferentes agentes educativos no sentido de saírem reforçados os mecanismos de aprendizagem dos alunos. Esta dinâmica alargou o território escolar, colocando os
estudantes num processo experiencial. Definiu a aprendizagem como uma
construção pessoal mas que é, acima de tudo, um processo relacional que implica a utilização da linguagem e da comunicação numa relação construtiva
com o meio social e cultural.
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como espaço público — espaço privado, observação — representação, meu — nosso,
real — virtual, presente — memória, momento — paisagem. (Brochura Oficinas da
Imagem, CCVF, 2012)

Deste pequeno texto sublinho dois aspectos que me parecem fundamentais:
por um lado o interesse em “proporcionar uma experiência colaborativa entre
um artista e um professor”; por outro, a intenção de levar os participantes a
“atravessar diferentes territórios”.
Uma das críticas mais comuns à escola atual é que esta fecha-se sobre si
própria num modelo mais próximo do século XIX do que do atual, afastando-se dos alunos. O professor continua a fechar-se na sua sala de aula onde, sozinho, vai tentar ensinar os alunos como se fosse o mensageiro da verdade.
Assim, o artista pode funcionar como um agente neutro que irá provocar uma
experiência colaborativa entre múltiplos territórios: espaço expositivo — escola — casa. Pode funcionar, também, como uma ponte que atravessa diferentes territórios tais como os conteúdos programáticos da disciplina, os interesses pessoais dos alunos e as exposições de arte contemporânea.
Estes dois objetivos do Oficinas da Imagem reforçam a ideia de que “se a escola se abrisse um pouco mais, se tornasse mais permeável a estes modos de ser
contemporâneos, experimentasse mais essas novas formas de viver, poderia,
quem sabe, inventar outras formas de educar” (Ramos do Ó, 2007: 116).
Mas o texto da brochura refere outro aspecto importante na questão das
(boas) práticas relacionais (Brochura Oficinas da Imagem, CCVF, 2012):
[...] uma experiência colaborativa entre um artista e um professor, deixar ambas as práticas serem atravessadas uma pela outra [...]

Este atravessamento refere-se à importância do professor em deixar-se contaminar pelo artista e vice-versa, acreditando que nesta troca de conhecimentos
e de práticas é valorizada a aprendizagem dos alunos.
2. O campo expandido da escola

Rosalind Krauss escreveu, a propósito das alterações provocadas pelo aparecimento de novos tipos de escultura (mais tarde lido como instalação) a
partir da década de 70 do século XX (Krauss, 1979: 31-44), que a compreensão do que era escultura até à data estava obsoleta. Krauss alertou para a necessidade de alargar o território do que era considerado escultura ou, como
refere no texto, de compreender as contruções “não-paisagens” e as “não-arquitecturas” como fazendo parte do universo conceptual das práticas

Como nos refere Dennis Atkinson
The concept of self-expression is often employed in association with the terms, uniqueness, originality and authenticity and is indicative of what might be termed a modernist
discourse of art practice and understanding (Atkinson, 2006: 17).

Por outras palavras, tal discurso da apologia das práticas modernistas formam
os parâmetros através dos quais a escola é concebida. A escola continua a olhar
para os alunos esperando que determinadas características técnicas e de conhecimento determinem o resultado final da obra que estes vão produzir.
Neste sentido, o Oficinas da Imagem coloca os alunos em contacto direto com
espaços expositivos, obras de arte contemporânea, artistas e curadores ampliando consideravelmente o território escolar pré-concebido pelos alunos e
professores. A aprendizagem resulta, então, de um processo que pressupõe o
estabelecimento de relacionamentos de tipo diverso “quer entre os indivíduos
e os objetos de saber, quer entre os indivíduos e outros indivíduos” (Charlot, 2001: 17).

3. Oficinas da Imagem: um lugar para ver, pensar e criar

Os artistas convidados para orientar o Oficinas da Imagem começaram por
marcar um encontro com as turmas num dos espaços de exposição. Este primeiro encontro fora do espaço-escola transporta os alunos, imediatamente,
para o campo expandido da escola referido anteriormente.
O primeiro momento do Oficinas da Imagem em funcionamento foi a visita a uma das exposições pré-selecionadas pelos artistas convidados. Este
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artísticas (como são os casos das obras de Robert Smithson, Robert Morris,
Carl Andre, Richard Serra ou Christo & Jean Claude).
A ampliação do campo que caracterizava este território do pós-modernismo
possui dois aspectos implícitos; os próprios artistas e a questão do meio de expressão. Em ambos, as ligações das condições do modernismo sofreram uma
ruptura logicamente determinada.
Se analisarmos a escola da atualidade verificamos que a sua estrutura mantém-se desde o modernismo. Não podemos continuar a ver os alunos como meros reservatórios de informação e os professores como territórios colonizáveis
pelas forças de poder. E as artes visuais podem desempenhar um papel importante na expansão do território escolar na tentativa de desconstruir alguns conceitos tradicionais como da auto-expressão, da autenticidade e originalidade
que Marcel Duchamp pôs em causa há 100 anos.
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Figura 1. Imagem da exposição “Paisagem Transgénica”
no CCVF. Fonte: www.guimaraes2012.pt

momento confrontou os alunos, o professor, o artista, a exposição de arte contemporânea e os orientadores dos espaços expositivos, posicionando os alunos
numa plataforma imaginária que lhes possibilitou praticar a interpretação das
obras de arte contemporânea.
Tomando como exemplo a turma do 9º ano da escola EB 2/3 Fernando Távora, os alunos visitaram a exposição “Paisagem Transgénica” (Figura 1) comissariada por Paulo Catrica e Pedro Bandeira, que desafiaram quatro artistas diferentes, Katalin Deér, Filip Dujardin, JH Engstrom e Guido Guidi (uma proposta
de reflexão sobre o território do concelho de Guimarães enquanto construção
cultural). Os alunos durante a visita tiveram a oportunidade de construir as
suas próprias interpretações num discurso crítico em relação às obras expostas,
confrontando-as com a leitura dos comissários, prolongada através da figura do
orientador da exposição.
Num segundo momento, o artista convidado a orientar conduziu os alunos na criação de uma série de trabalhos a partir dos conceitos inerentes à
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exposição. O trabalho desenvolvido na disciplina de Educação Visual teve como
título “Paisagem Privada” e resultou da ideia de paisagem individual captada a
partir de uma janela da casa de cada aluno. Através de uma linguagem plástica
comum, pretendeu-se criar um painel de 25 desenhos pouco figurativos, criando uma nova ideia de paisagem. O objetivo foi alargar o conceito de paisagem
individual da realidade quotidiana, apelando à sensibilidade de cada um perante todos os objetos que nos rodeiam. Aqui, foi valorizado o “património cultural” como factor decisivo nos processos de aprendizagem e desenvolvimento do aluno. As técnicas foram discutidas com o professor tendo em conta os
conteúdos programáticos (bidimensionalidade vs. tridimensionalidade, cores
planas, opostas e complementares, relação figura-fundo, entre outros).
Como temos analisado nesta reflexão, “o importante é que os membros
do grupo se ajudem uns aos outros a captar a «configuração do terreno» e a
orientação da tarefa” (Bruner, 2000: 42). O trabalho realizado com os alunos
envolveu diferentes momentos importantes na promoção do desenvolvimento
psicológico dos alunos e dos seus processos de educação e aprendizagem:
a) visita à exposição “Paisagem Transgénica”;
b) realização de desenhos em casa a partir do que vê através da janela, representando as paisagens em formas simples, bidimensionais, apenas com linha
de contorno;
c) seleção de um desenho por aluno na sala de aula;
d) ampliação do desenho e pintura do mesmo, com o objetivo de criar uma
paisagem que relacione o individual com o coletivo e o público com o privado
(Figura 2);
f) exposição pública dos trabalhos, em relação com os realizados pelas outras turmas
(Figura 3), nas instalações da Associação Comercial e Industrial de Guimarães.
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Figura 2. Aluna a trabalhar
com tinta acrílica a sua paisagem.
Fonte: própria.
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Figura 3. Vista geral do painel “Paisagem Privada”.
Fonte: José Caldeira.
Figura 4. Vista da montagem de “Fração de
Segundos”. Fonte: José Caldeira.
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Figura 5. Alunos do 8º PCA a trabalhar. Fonte: José Caldeira
Figuras 6 a 8. Montagem dos trabalhos realizados pela turma 8º
PCA. Fonte: José Caldeira.

442
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Figura 9. Montagem dos trabalhos realizados pela turma
11º AV1. Fonte: José Caldeira.
Figura 10. Lara Soares, responsável do serviço educativo
do CCVF a orientar uma visita à exposição Oficinas da Imagem.
Fonte: José Caldeira.
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Para além do trabalho “Paisagem Privada”, o Oficinas da Imagem apresentou outros
três conjuntos de trabalhos realizados pelas restantes turmas.
Como a fotografia marcou a forma como encaramos e vemos o mundo que nos
rodeia, numa era altamente condicionada pelas novas tecnologias, “Fração de Segundos” propôs através da construção de uma câmara escura dentro de uma sala de aula
convencional e de uma pin-hole feita a partir de uma vulgar “caixa de sapatos”, tornar
acessível a base essencial da fotografia, desmistificando o seu processo. O trabalho realizado pela turma do 8º F da escola EB 2/3 de Pevidém foi apresentado na exposição em
vídeo e em fotografia (figura 4).
Por outro lado, os alunos da turma do 8º PCA da escola EB 2/3 Caldas das Taipas
foram convidados a fotografar e a desenhar “os seus” lugares e objectos, e a esculpir o
rosto de cada um, convocando à descoberta e observação da paisagem e do corpo que
os rodeia, remetendo para o tema do território e identidade de cada um, numa tentativa
de construir novas formas de olhar para a realidade e para o espaço que os envolve, para
as coisas que lhes pertencem e que estão habituados a olhar sem explorar o seu verdadeiro significado (figuras 5, 6, 7 e 8).
Por último, em “Desenho para o deslocamento de um lugar” realizado pela turma
do 11º AV1 da Escola Secundária Francisco de Holanda, havia um lugar para “deslocar
a paisagem e a missão de desenhar o movimento desse lugar” (brochura do Oficinas da
Imagem, 2012) além de uma pedra para levar pela mão, por ruas e varandas da cidade
de Guimarães, em busca de um lugar para suspender numa linha e sentir o deslocamento da paisagem. O resultado foi um conjunto de desenhos, fotografias e mapas recortados para serem vistos de cima (figura 9).
Considero que a “aprendizagem pode definir-se como uma construção pessoal,
resultante de um processo experiencial” (Tavares, 2007: 108) mas é, acima de tudo,
um processo relacional que implica a utilização da linguagem, da comunicação, numa
relação construtiva com o meio social e cultural em que “todas as funções psico-intelectuais superiores aparecem duas vezes no decurso do desenvolvimento [da criança]:
a primeira vez nas atividades coletivas, nas atividades sociais, ou seja como funções
interpsíquicas; a segunda, nas atividades individuais, como propriedades internas do
pensamento [da criança], ou seja, como funções intrapsíquicas” (Vygotsky, 1977: 46).
Assim, cada aluno teve a oportunidade de confrontar o seu património cultural individual com a visão de quatro fotógrafos profissionais, com a visão do grupo (turma)
e com a visão do público visitante, para além da do professor, pois devemos encarar “o
desenvolvimento como um processo de natureza cultural que se constrói a partir das
trocas, da partilha e da cooperação que as interações entre os sujeitos e, igualmente,
entre estes e os instrumentos de mediação instrumental potenciam” (Trindade, R. &
Cosme, A., 2010: 62).
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Conclusão

O “Oficinas da Imagem” permitiu expandir o território escolar destas turmas. O ensino
relacional entre diferentes agentes educativos reforçou os mecanismos de aprendizagem dos alunos, colocando os estudantes num processo experiencial que lhes permitiu
aproximarem-se dos modos de ver, de pensar e de criar a arte contemporânea.
Foi valorizado o património cultural como factor decisivo nos processos de aprendizagem e desenvolvimento do aluno, focalizando atenções no trabalho de grupo, nos
instrumentos criativos e nos processos reflexivos mais do que nas manifestações da auto-expressão, pois é importante a construção pessoal através da relação experiencial.
O Oficinas da imagem foi um território de confontro de ideias e de práticas, fazendo
os participante atravessar múltiplos campos educacionais.
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Resumo: A partir da unidade de trabalho da

disciplina de Desenho A do 11º ano, planta em
contexto arquitetónico, a representação gráfica irá processar-se em três etapas diferentes.
A primeira de análise do objeto, a segunda de
conhecimento da ação do desenho com o conhecimento dinâmico dual do sistema nervoso
/ cérebro e a terceira de processos de síntese,
transformação gráfica ou invenção.
Palavras-chave: Planta / analise / cérebro /
transformação e síntese.

Title: Realistic drawing of a plant in architec-

tural context / Symbol System Abandonment /
Transformation
Abstract: From the work unit of the subject
Drawing A of 11th grade, a plant in architectural context, the graphic representation will be
processed in three different parts. The first is an
object analysis, the second is the knowledge of the
drawing’s action with the dynamic dual knowledge of the nervous system / brain and the third of
synthesis processes, transformation or invention.
Keywords: plant / analysis / brain / transformation and synthesis.

Introdução

Este artigo é a resposta ao desafio lançada no II Congresso Internacional Matéria-Prima ao nível das práticas realizadas no Ensino de Artes Visuais no Ensino
básico e secundário, relativamente às perspetivas operacionais de desenvolvimento curricular e na sua aproximação aos resultados concretos.
Desta forma o tema que proponho apresentar, enquadrou três objetivos na
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Desenho realista de
uma planta em contexto
arquitetónico / Abandonar
o Sistema de Símbolos /
Transformação
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prática das artes visuais. Esses três objetivos são em parte inspirados no Programa de Desenho A, do Departamento do Ensino Secundário do Ministério da
Educação, relativo à sugestão da unidade de trabalho da disciplina de Desenho
do 11º ano: planta em contexto arquitetónico. Esta unidade pressupõe representar uma planta ou árvore (de interior ou exterior) inserida num contexto arquitetónico, verificar a correção da perspetiva e anotar o contributo do elemento
vegetal na perceção da escala da arquitetura. Para além disso implica também
um aprofundamento e domínio correto da aplicação de conteúdos do programa
(Ramos, Queiroz, Barros & Reis, 2002).
Sem sair do contexto programático, procurei fazer a ligação do desenho
numa linha de orientação realista do elemento vegetal com o conhecimento
que existe da dinâmica dual do sistema nervoso / cérebro, dividido em hemisfério esquerdo, hemisfério direito e corpo caloso (Edwards, 1984). Procurei que
os alunos vivenciassem algumas experiências do desenho de forma a iniciar
uma primeira abordagem ao entendimento destes processos. Esta ligação do
realismo com a ação no desenho e com a informação de como isso se processa
ao nível sistema nervoso / cérebro poderá ser uma mais-valia para o aluno.
1. Primeiro objetivo

O primeiro objetivo visa uma representação gráfica de análise, do (s) objeto
(s) observado (planta em contexto arquitetónico), num suporte de papel. Aqui
os alunos vão desenhar o modelo (planta em contexto arquitetónico), para um
primeiro diagnóstico ou para pontos de referência de um segundo momento que
visa um outro objetivo. Neste primeiro objetivo o professor informa de que será
realizado um único exercício. Desenhar com um tempo máximo aproximado de
25 minutos sem qualquer indicação do professor (planta em contexto arquitetónico), numa linha de orientação realista. O professor comunica apenas que esta
linha de orientação realista (neste caso o desenho realista), está relacionada com
as capacidades de ver e desenhar ou representar objetos ou seres vivos do mundo
real com um grande nível de identificação e igualdade à imagem observada.
Entretanto no processo real com os alunos e sem ainda conhecer a turma, quando estava a colocar a planta em cima de um suporte para ser desenhada, apercebo-me de um silêncio que dava a entender de que os alunos estavam em apuros
perante um objeto que talvez nunca tivesse sido desenhado. Foi nesta altura que
entendi que devia dar mais liberdade de escolha ou de opção: quem estivesse mais
à vontade poderia desenhar o que estava à sua volta e o contexto arquitetónico,
mas quem se sentisse mais inseguro poderia desenhar apenas a planta. Penso que
este processo não se deve tornar completamente rígido e desta forma o professor
deve aproximar-se das motivações intrínsecas da turma. E assim foi, a observação
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e representação de uma Planta em contexto arquitetónico, acabou na prática por
desenvolver-se basicamente no desenho exclusivo da planta (Figuras 1 e 2).
Aqui a educação ao nível dos aspetos relacionados com a execução dos objetivos, não parte dos modelos ocidentais tradicionais. Nos modelos ocidentais tradicionais as tomadas de decisões racionais, a formulação de fins, desígnios, objetivos ou de moldes são processos que se sobrevalorizam. Acaba por ser um processo
Virtual, pois tudo o que se faz depende da crença de ter que se ter os objetivos claramente definidos. Assim as coisas têm uma ordem bem definida: os fins são projetados, os meios são organizados, mais tarde são implementados e logo de seguida os frutos são avaliados. Se houver uma disparidade entre o projeto e a realização do projeto, os objetivos são reformulados dando origem a outro ciclo. O ciclo
continua para que haja correspondência entre os fins e as consequências. A ação
desenrola-se sempre depois dos objetivos, já planeados, ou seja há uma ordem
rígida que não pode ser alterada, pois tudo processa-se sempre da mesma forma.
Aqui a educação aproxima-se do saber fazer das artes. Nas Artes as coisas
passam-se de forma diferente. Nas artes os fins e a ação podem ser um processo
simultâneo no tempo. Alguém pode agir e os meios, em si, podem sugerir fins
que ainda não estariam projetados. Assim os fins não se encontram antes da
ação, mas abraçam a ação. Neste processo os fins alteram-se consoante o trabalho desenvolvido. Os fins seguem as pistas da ação. Aquilo a que John Dewey
(citado por Eisner, 2008) dá o nome de “propósito flexível” é este processo de
alteração de meios e objetivos, característico das artes e do trabalho manual. O
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Figura 1. Fotografia do trabalho do 1º objetivo
de um aluno (aluno A) da turma do 11º Ano.
Figura 2. Fotografia do trabalho do 1º objetivo
de um aluno (aluno B) da turma do 11º Ano.
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propósito flexível é oportuno pois ele baseia-se nas características decorrentes
que aparecem dentro de um campo de relações. Ele não está rigidamente dependente dos objetivos definidos em primeiro plano, quando a oportunidade
de melhores opções aparecem. O tipo de atitude que o propósito flexível requer,
tem maior sucesso num ambiente de sala de aula como o que aconteceu aqui
nesta situação. Desta forma a Educação também pode aprender com as artes
(Eisner, 2008). Neste caso a aderência rígida a um plano não é uma necessidade, mas sim algo que se vai construindo.
2. Segundo objetivo

O segundo objetivo tinha em vista centrar os alunos no desenho do elemento
vegetal, dando a conhecer aos alunos que o desenho é realizado pelo sistema
nervoso central e pelo cérebro dividido em hemisfério esquerdo, hemisfério direito e corpo caloso. Viver a experiencia do desenho de forma a entender estas 3
realidades. A realidade do hemisfério esquerdo (circunstâncias analíticas, verbais, calculadoras, sequenciais, simbólicas, lineares, objetivas). O hemisfério
direito (ligado à imaginação, às recordações de coisas reais, à perceção como
as coisas existem no espaço, como as partes se aliam para formar o todo, a perceção de relações proporcionais, relações espaciais, compreender metáforas,
sonhar, criar novas combinações de ideias, usar a intuição, usar os gestos comunicativos, etc.). O corpo caloso unifica os dois lados. Estes estudos do cérebro
foram desenvolvidos pelos trabalhos de R. Sperry, P. Mac Lean e N Herrmann,
citados por Betty Edwards (1984) e Étienne Guillé (2008).
Assim o objetivo era fazer o aluno ir direto ao Hemisfério direito através do
desenho, afastando-se da parte racional, verbal e simbólica para utilização de
uma maior dinâmica desse lado na utilização das relações proporcionais. Utilizando como suporte neste processo o método de Betty Edwards (1984), acabei
por desenvolver com a turma uma série de 8 exercícios diferentes.
No entanto, devido ao grau de dificuldade inicial com o objeto escolhido, devido ao desconhecimento de uma forma geral deste método por parte da maioria dos
alunos, senti a necessidade de introduzir outros objetos de observação, não só para
ter um diferente tipo de termo de comparação, mas para facilitar as aprendizagens
ao método em questão. Mais uma vez me afastei do propósito inicial deste segundo objetivo e utilizei o “propósito flexível” utilizando também como elementos de
observação partes do próprio corpo do aluno como as mãos e os pés. Desta forma
foram introduzidos outros elementos de observação que não estavam previstos
nem pensados inicialmente neste projeto (pois a unidade de trabalho não previa
este desvio). O seguimento deste raciocínio foi elaborado depois dos dois primeiros
exercícios e aproveitando a interrupção de uma aula para a outra.

Este ponto tem como objetivo desenhar o modelo (planta) sem poder ver o que
está delineado no papel, focalizar toda a atenção na informação que está lá à
frente e desenhar somente aquilo que se vê (na modalidade espacial do hemisfério direito) e não aquilo que sabe (na modalidade simbólica do hemisfério esquerdo). Focalizar o olhar num ponto do objeto da sua linha de contorno. Ao
mesmo tempo, pousar a ponta do lápis sobre o papel (em qualquer ponto bem
dentro das margens da folha). Com toda a lentidão, mover um milímetro de
cada vez, percorrer com o olhar o contorno da planta observada. Observar todas
as pequenas variações e ondulações de cada contorno/ aresta.
Enquanto se vai movendo lentamente os olhos, move-se também o lápis
com a mesma lentidão sobre o papel, registrando cada mudança ou variação do
contorno / aresta que se está a observar com os olhos (Edwards, 1979).
Desenhar a planta olhando para o papel apenas 10% do tempo.
Aqui a diferença deste exercício, do anterior, está relacionada com o tempo
que é gasto a Olhar para o papel, somente para localizar um ponto ou verificar
uma relação — cerca de 10%. Enquanto aproximadamente 90% do seu tempo
deve ser gasto para observar o objeto que se está a desenhar (Edwards, 1979:
106). As outras variáveis deste exercício são comuns ao ponto anterior.
É neste momento que resolvo alterar o que estava programado para passar
a desenvolver também outro tipo de exercícios com outro tipo de referentes
(Quadro 1).

Quadro 1. Continuação dos exercícios do objetivo 2.

2.3.

Desenhar a mão sem olhar para o papel
(figura 3).

O exercício tem em comum os mesmos pontos do
exercício 2.1., no entanto o objeto de observação,
aquilo que se chama o referente é diferente — Mão
do próprio aluno.

2.4.

Desenhar a mão olhando para o papel
(10%) e objeto (mão, 90%), (figura 3).

O exercício tem em comum os mesmos pontos do
exercício 2.2., no entanto o objeto de observação,
aquilo que se chama o referente é diferente — Mão
do próprio aluno.

2.5.

Desenhar o pé olhando para o papel (10%)
e objeto (pé, 90%), (figura 4).

O exercício tem em comum os mesmos pontos do
exercício 2.2., no entanto o objeto de observação,
aquilo que se chama o referente é diferente — Pé
do próprio aluno.
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2.1. Desenhar a planta sem olhar para o papel
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Assim os dois primeiros exercícios foram:
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2.6.

Desenhar os espaços negativos da planta
(com ajuda de um visor em papel), (figura
5) (Betty Edwards, 1979).

Usando o visor para enquadrar a imagem, o
objetivo é desenhar os espaços negativos de
uma planta, preferivelmente de uma que tenha
formas complexas (o visor, um pequeno retângulo
recortado no centro de uma folha é apenas mais
um instrumento auxiliar).
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Este enquadramento da planta no visor é feito
de modo a que as partes da mesma toquem as
margens da abertura em pelo menos dois pontos.
2.7.

Desenhar a planta olhando para o papel
(10%) e objeto (planta, 90%), mas com as
duas mãos a segurar o lápis ou caneta e a
folha presa à mesa.

O objetivo aqui era verificar quais as grandes
diferenças de resultados quando trabalhamos
com partes do sistema nervoso a que geralmente
os alunos não estão habituados a atuar.

2.8.

Desenhar a planta e o contexto que está à
sua volta (figura 6).

Aqui o objetivo era finalmente poder acabar
como se tinha pensado iniciar. Ir ao encontro
com o objetivo da unidade de trabalho: a planta
no contexto arquitetónico, a planta e o espaço
envolvente.

Objetivo 3.

Neste objetivo propus aos alunos utilizarem as experiências anteriores como
um ponto de referência para realizarem um trabalho final de processos de síntese, transformação gráfica, infográfica ou invenção (Figuras 7, 8, 9 e 10). Na
transformação gráfica foram utilizados processos de ampliação, sobreposição,
rotação, nivelamento, simplificação, acentuação e repetição. Na invenção foram construídos objetos e ambientes que tiveram em atenção praticamente todos os referentes anteriormente desenhados.
Conclusão

O último trabalho dos alunos foi um acumular de uma série de sequências e
objetivos claramente definidos, que não teriam chegado a estes resultados, se
tivessem seguido uma ordem rígida que não pudesse ser alterada. Quando o
professor não conhece as particularidades de uma turma, as características que
fazem mais sentido serem utilizadas pelo professor ao nível da projeção dos
objetivos finais são as do propósito flexível segundo John Dewey (citado em
Eisner, 2008). É uma das características mais oportunas pois ela não está rigidamente dependente dos objetivos definidos em primeiro plano, quando outras
oportunidades de melhores opções aparecem. Assim o balanço que faço desta
experiência parece-me positivo, terminando um ciclo que se manteve aberto
ao encontro de outros sistemas de conjuntos de variáveis, afastando-se de uma
aparente inflexibilidade da unidade de trabalho inicial. O que eu quero dizer é
que o professor deve acima de tudo contribuir para a reunião das motivações
intrínsecas dos alunos, mesmo que se tenha que desviar um pouco daquilo que
parecia certo e que estava programado.
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Figura 3. Fotografia do trabalho do 2º objetivo de
um aluno (aluno C) da turma do 11º Ano.
Figura 4. Fotografia do trabalho do 2º objetivo de
um aluno (aluno D) da turma do 11º Ano.
Figura 5. Fotografia do trabalho do 2º objetivo de
um aluno (aluno E) da turma do 11º Ano.
Figura 6. Fotografia do trabalho do 2º objetivo de
um aluno (aluno F) da turma do 11º Ano.
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Figura 7. Fotografia do trabalho do 2º objetivo de um
aluno (aluno F) da turma do 11º Ano.
Figura 8. Fotografia do trabalho do 2º objetivo de um
aluno (aluno H) da turma do 11º Ano.
Figura 9. Fotografia do trabalho do 2º objetivo de um
aluno (aluno A) da turma do 11º Ano.
Figura 10. Fotografia do trabalho do 2º objetivo de um
aluno (aluno G) da turma do 11º Ano.
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Passando agora para o ponto de vista do desenho de Betty Edwards (1984),
o ser humano tem um potencial relacionado com a capacidade inventiva, intuitiva e imaginativa que pertence à parte do cérebro reservado ao hemisfério
direito, que se pode atualizar. Quando isto acontece ficamos perfeitamente
conscientes disso. O desenho e a arte são uma forma de atualizar o lado direito
do cérebro, são uma forma eficaz de adquirir acesso às funções desse hemisfério direito. A autora revela que esta capacidade permanece inexplorada devido
à cultura verbal, tecnológica e devido ao sistema educativo. Vai mesmo mais
longe e afirma que grande parte do nosso sistema educacional funciona principalmente influenciado pelas competências do hemisfério esquerdo: verbal,
racional e preciso. Desta forma todas as tentativas para aflorar ao lado direito
do cérebro parecem ser uma mais-valia no processo de ensino e aprendizagem
contribuindo para atualização do potencial do aluno.
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Resumo: O projeto Workschool é um projeto
de investigação direcionado para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras no
ensino das Artes Visuais, utilizando recursos
das tecnologias emergentes, num processo facilitador das aprendizagens. Trata-se de um projeto colaborativo, interdisciplinar e promotor
da cooperação entre professores, onde se propõe desenvolver novos recursos pedagógicos.
Palavras chave: Artes Visuais / tecnologias

emergentes / cooperação / colaboração /
pedagogias.

Title: Workschool: a new pedagogy on the art

education.
Abstract: The Workschool project is a research
project directed toward the development of innovative teaching practices in the teaching of Visual
Arts, using resources of emerging technologies, a
facilitator of the learning process. It is a project
collaborative, interdisciplinary and promotes
cooperation among teachers, where it proposes
to develop new teaching resources.
Keywords: Visual Arts / emerging technologies,
/ cooperation / collaboration / pedagogies.

Desenvolvimento

O projeto Workschool tem como principais objetivos investigar e desenvolver
novas práticas que sejam inovadoras no campo da educação artística e das tecnologias emergentes, num processo colaborativo entre professores e escolas.
Segundo Garcia & Pérez (2002) “um dos principais objetivos do ensino da arte é
o de clarificar e definir as diferenças individuais que constituem a personalidade de modo a que todas as crianças participem na expressão criativa mostrando
suas diferenças recíprocas”.
Nesse sentido, pretende criar e partilhar novos recursos pedagógicos, resultado das investigações e práticas desenvolvidas. Um dos focos desta investigação incide sobre a influência ao nível cognitivo do incremento das tecnologias
no ensino das artes visuais e da sua influência nas aprendizagens (figura 1). Propõe-se um espaço de descoberta de novas linguagens e de pesquisa sobre o processo de criação artística através dos novos meios utilizados. Segundo Rollings,
citado por Marshall (2011), argumenta que “o conceito de arte como prática de
investigação deve ser a fundação de um novo paradigma na arte-educação” e é
neste sentido que este projeto foi desenvolvido.
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O projeto Workschool surgiu da necessidade de investigar e desenvolver novas
práticas pedagógicas inovadoras no ensino das Artes Visuais, recorrendo às tecnologias emergentes. Funciona num processo colaborativo entre professores e
escolas, de uma forma interdisciplinar e é formado por um grupo de professores e estudantes do Mestrado em Ensino das Artes Visuais que pretende criar
e partilhar novos recursos pedagógicos, resultado das investigações. Trata-se
de um projeto cooperativo, que procura a integração recíproca entre várias disciplinas e campos de conhecimento, para o desenvolvimento de novas metodologias de ensino, numa nova abordagem das metas curriculares e currículo.
Desenvolvem projetos que combatam as necessidades específicas de cada cada
turma, enquadrada no seu ambiente específico.
A educação artística, nos seus diferentes graus de ensino, é uma área privilegiada para o desenvolvimento de projetos no campo das tecnologias e dos
media, valorizando o currículo com novas abordagens didáticas. A evolução
tecnológica para processos mais simples e intuitivos permite a criação de novas
dinâmicas pedagógicas com influência direta ao nível cognitivo e motivador
das aprendizagens. Os projetos desenvolvidos procuram perspetivar o futuro
e acompanhar a evolução dos novos paradigmas da educação, promovendo o
sucesso e a criatividade dos alunos.
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As tecnologias emergentes potenciam inúmeras possibilidades na área da
educação, e em especial no campo das artes visuais. Com a sua evolução para
um modo mais simplificado, interativo e intuitivo, permite a criação de novas
dinâmicas pedagógicas e diferenciadoras. No atual sistema de ensino é fundamental os professores e os alunos desenvolverem novas pedagogias e modos de
aprendizagem no ambiente de informação e multimédia. Isso pode envolver a
democratização e reestruturação do ensino, tal como Douglas Kellner afirmou
estamos “perante um momento de desafio e um momento para experimentar”
(p.13). Este autor sublinha que “esta é a hora de colocar as pedagogias existentes, práticas e filosofias educacionais em questão e construir novas” (p.16). É
necessário investir em novas experiências pedagógicas, é o momento para
refletir sobre nossos objetivos e para discernir o que queremos alcançar com
a educação e como podemos alcançá-lo. Para Kellner devemos refletir sobre a
forma como podemos transformar a educação para que esta se possa tornar relevante para uma sociedade de alta tecnologia (p.16).
No âmbito específico deste projeto, destaca-se a componente formativa, direcionada para a cultura visual e literacia dos media, tendo como ponto de partida o cinema num processo exploratório de novas linguagens, utilizando novos
meios e técnicas. Em 1996 Jacques Piette refere a importância da Educação para
os Media e realça a importância do papel do professor para estabelecer uma relação positiva entre os jovens e os media. Esta nova perspetiva apoia-se no reconhecimento do papel determinante do media como agentes de socialização e da
importância que os mesmos exercem nos tempos livres e na cultura dos jovens.
Os trabalhos desenvolvidos no âmbito deste projeto, tais como, a realização
de filmes de curta duração e cinema de animação, são explorados de acordo
com o plano curricular das disciplinas de Artes Visuais, versando a literacia
para os media e os seus códigos de comunicação, num processo de inclusão
através da arte e de interação com a comunidade escolar. Procura apresentar
alternativas pedagógicas inovadoras com recurso à tecnologia, incidindo nos
conteúdos onde os alunos apresentam tradicionalmente mais dificuldades. O
recurso às tecnologias emergentes e às metodologias que lhe estão inerentes
revelou ser mais eficiente e significativa ao nível das aprendizagens, por parte
de jovens com dificuldades e necessidades especificas. Len Masterman (1989)
em “Teaching the media” defende algumas razões que justificam o interesse da
inclusão dos media no ensino, tais como: a crescente importância dos códigos
audiovisuais em todas as esferas do conhecimento, a acutilante necessidade da
escola atualizar conteúdos e preparar para o futuro, a construção da informação
e da realidade pelos media e a progressiva influencia dos meios no desenvolvimento democrático dos povos. (p. 2).
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Figura 1. Exemplificação do trabalho
desenvolvido em contexto de sala de aula.
(fonte própria).
Figura 2. Exemplo de um trabalho realizado em
gravura por aluno. (fonte própria).
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O projeto Workschool pretende dar resposta a certos constrangimentos no
que concerne à formação de professores e equipamento necessário ao desenvolvimento de trabalhos no campo do media, que na ausência ou lacunas no
conhecimento de utilização inibem o investimento em novos projectos. Nesse
sentido, o seu intuito é a partilha de conhecimentos e de experiências como forma de exploração pedagógica.
Ao nível da metodologia utilizada procura-se efetuar a convergência dos
métodos tradicionais com a utilização das tecnologias emergentes, sendo objeto de reflexão as evidências e o seu impacto no processo de ensino/aprendizagem (figura 2).Foram explorados caminhos no campo expressão artística, tais
como, novos processos da gravura contemporânea não tóxica (Figura 2).
As atividades realizadas no âmbito deste projeto, para além de proporem
novas metodologias de trabalho, são um elemento complementar à formação
do aluno, focalizada nos seus interesses e perfis, acompanhando a evolução dos
novos paradigmas da educação.
É fundamental uma iniciação dos jovens às dimensões práticas da produção
mediática. A educação para os media, tal como Len Masterman preconiza, passa, antes de mais, pela experiência da produção de mensagens. Desta forma, os
jovens compreenderão através da experiência, as caraterísticas intrínsecas e extrínsecas da linguagem dos media. A base da construção destes conhecimentos
deverão estar a aprendizagem de técnicas e procedimentos da comunicação audiovisual. A procura de soluções adequadas aos problemas que se vão colocando
na produção de um projeto fílmico obriga a uma constante atitude criativa.
A evolução tecnológica simplificou os processos e os meios, facilitando o desenvolvimento destas atividades e projetos, colmatando a falta de equipamentos que, por vezes, existe nas escolas e que inibe a concretização de exercícios
nesta área. Assim sendo “O foco do olhar no uso dos dispositivos móveis na
educação está centrado nas possibilidades de impacto no processo de ensino
e aprendizagem, não no aceso propriamente dito, mas na incorporação desses como ferramentas para ensinar e aprender, pois é importante ressaltar que
uso de tecnologias não se esgota unicamente na democratização do acesso aos
meios de comunicação…porém cabe ao educador ampliar o olhar para a exploração de suas potencializadas no processo educacional.” (Silva et. Al., 2008, p.
81). Na concretização dos trabalhos recorre-se às novas tecnologias móveis e
digitais, tendo como instrumentos de trabalho os smartphones, tablets, câmaras fotográficas, ipod, ipad e aplicações digitais, num processo de exploração de
novas linguagens (figura 3).
Ao nível dos trabalhos produzidos, foram realizados diversos filmes, tais
como, filmes de curta duração e cinema de animação, onde se utilizaram
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Figura 3. Trabalho desenvolvido na sala de
aula recorrendo às tecnologias emergentes
(fonte própria).
Figura 4. Apresentação à comunidade escolar
dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do
projeto (fonte própria).
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diversos materiais e técnicas. As diferentes técnicas vão desde o cinema de animação, cinema mudo, cinema 3D e vídeo arte.
Todas as atividades e desafios propostos são objeto de uma abordagem prévia da realidade da turma, com quem se realiza o trabalho e do seu contexto
escolar. A temática do projeto a desenvolver é objeto de discussão com todos
os envolventes, privilegiando-se temas como a cidadania, num processo de inclusão e de literacia, numa interação de toda a comunidade escolar. O processo metodológico, que vai desde a criação de um guião, storyboard e a procura
de novas linguagens de expressão artística, num processo de inclusão digital
e de literacia visual/fílmica. Os projetos de investigação são sempre testados
através da sua implementação em contexto de aula para analisar e melhorar as
estratégias aplicadas. Os projetos desenvolvidos são em formato de workshop
ou oficinas, centralizado e focalizando as experiências de aprendizagem nos
objectivos pretendidos, promovendo o sucesso e a inclusão escolar.
O resultado de cada investigação, no âmbito deste projeto, é a partilha de
novos recursos, prontos a serem aplicados e com os respectivos recursos auxiliares. As potencialidades que daí advêm e a sua aplicação no ensino são meios
facilitadores das aprendizagens. Os resultados finais obtidos em cada trabalho
são objeto de análise e reflexão pelos pares envolvidos e pelos alunos, avaliando
o impacto das metodologias aplicadas em determinado contexto e o seu contributo efectivo para as novas aprendizagens (figura 4). A reflexão e avaliação
contribuem para uma investigação mais profunda sobre diferentes temáticas.
A implementação do projeto ajudou os alunos a explorarem outros caminhos da expressão artística, com meios tecnológicos acessíveis e a compreenderem mais profundamente as tendências atuais da arte e das tecnologias.
Existiram determinados factores que condicionaram todo o processo de implementação do projeto. Entre estes factores os que mais se destacaram foram:
o meio onde está inserida a escola; a cultura de escola; o perfil das turmas e dos
alunos. Nestes projetos as turmas pertenciam ao 3º ciclo, com idades compreendidas entre os 11 e 18 anos, muitos com poucas aspirações no percurso escolar
e desinteressados pela área das Artes Visuais. Uma parte significativa dos alunos revelavam inicialmente pouca motivação pelas aprendizagens escolares e
uma percentagem de alunos tinha problemas familiares e económicos.
Embora existissem diversas condicionantes, os resultados obtidos foram bastante satisfatórios, e muitos superaram todas as expectativas. Ao longo do processo os alunos mostraram-se bastante motivados e empenhados, alcançando assim
bons resultados. Conseguiram desenvolver projetos de uma forma muito organizada, passando por todas as etapas e alcançaram os objetivos a que se propuseram. Os prazos foram todos cumpridos devido ao rigor e perseverança de todos.

Conclusão

As artes visuais e as tecnologias emergentes assumem um papel determinante no desenvolvimento do pensamento crítico e criativo dos nossos jovens. A
vivência artística influencia o modo como se aprende, como se comunica e
como se interpretam os significados do quotidiano e contribui para o desenvolvimento de diferentes competências. Competências fundamentais para
vivenciar no contexto atual e educar o aluno para perceber e avaliar os entornos visuais, gerar novas formas de pensamento e criação, desenvolvendo
potencialidades no contexto de uma sociedade liberal, o que amplia os modos
de percepção e as sensações.
O estudo deste projeto teve como premissa fomentar a literacia visual e dos
media, utilizando os meios tecnológicos emergentes como fonte exploratória
de exploração plástica e de novas linguagens capazes de promovem a criatividade motivação dos alunos contribuindo para o seu sucesso. Explorou-se a
aprendizagem cooperativa e a aplicação de estratégias no desenvolvimento de
um projeto. Com objetivos pré-estabelecidos, o projeto desenrolou-se segundo
metodologias de trabalho cooperativo e colaborativo. A exploração de estratégias de ensino diferenciadas refletiram-se no processo de ensino-aprendizagem e revelaram a preocupação no controlo contínuo do processo de ensino/
aprendizagem dos alunos.
Este projeto pretende ter um papel ativo e participativo, para que a educação
e aprendizagem dos alunos seja o resultado de uma ação cooperativa, onde os
instrumentos e métodos facilitem a comunicação e o ensino. Os novos meios
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A concretização do trabalho em grupo, cooperativo e colaborativo, favoreceu o processo. Nesse sentido, penso ser bastante importante a reflexão sobre
a eficiência e vantagens desta forma de aprendizagem. A divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos em diversos meios e plataformas, acessíveis
ao público e à comunidade escolar, revelou-se um factor de motivação e de envolvimento. O objectivo é expor os projetos elaborados no âmbito deste projeto
e envolver os alunos para uma exibição pública dos seus trabalhos, originando
uma maior responsabilização nos resultados obtidos.
Considerando as limitações de tempo e as dificuldades inerentes ao desenvolvimento de projetos em grupo, o balanço é final bastante positivo, pois todos
os objetivos foram atingidos, devido ao empenho e dedicação que os alunos demonstraram ao longo das aulas. Todos os trabalhos desenvolvidos foram objeto
de reflexão e de avaliação de resultados, sendo disponibilizados para livre acesso em sítio da internet, promovendo-se a partilha de recursos didáticos para
inspiração de novos projetos e da sua aplicação noutros contextos.
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tecnológicos facilitam o processo de ensino e são facilitadores da ligação com
o mundo exterior. Neste domínio, a evolução tecnológica pôs à disposição dos
professores e educadores meios suficientes para trazer até ao aluno um mundo
que de outra forma não era viável. Contudo, os meios tecnológicos não valem
por si mesmos, a sua utilidade depende da metodologia com que são usados
nas mais diversas situações educativas.
O projeto Workschool procura desenvolver estratégias que estimulem os
alunos, tendo em consideração o nível de ensino e o meio social, cultural e económico em que estão inseridos. Procura criar espaços de experimentação, de
construção, de pesquisa, de criação e troca de experiências, colocando à disposição dos alunos uma variedade de possibilidades de expressão e realização
dos seus projetos. A expansão dos meios educativos é fundamental e as práticas
educativas têm de evoluir. O importante é ter consciência que temos de investir
e refletir nas práticas profissionais, nunca nos devemos acomodar e satisfazer
com o já adquirido.
Este projeto pretende continuar a desenvolver novas metodologias de ensino,
direcionadas e adaptadas à especificidade de cada escola e de cada turma, aceitando novos desafios que combatam as necessidades de cada professor. Pretende
criar alternativas pedagógicas inovadoras com recurso às tecnologias emergentes, em que todos os projetos e trabalhos desenvolvidos perspetivam o futuro e
novas dinâmicas que promovam o sucesso e a aprendizagem dos alunos.
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Resumo: “Vamos fazer um filme!” é o nome

do projeto colaborativo desenvolvido em
contexto escolar, que procura investigar sobre novas metodologias de ensino das artes
visuais, com recurso às tecnologias emergentes e estudar a sua influência cognitiva
em todo o processo de aprendizagem.
Palavras chave: Filmes / Cinema de
Animação / Artes Visuais / Tecnologias
Emergentes / Colaborativo.

Title: ‘Lets make a movie’ a research project on

new approaches to visual arts teaching
Abstract: “Let’s make a movie!” is the name
of the collaborative project developed in school
context, which seeks investigate on new methodologies of teaching visual arts, using the
emerging technologies and study their cognitive influence throughout the learning process.
Keywords: Films / Cinema Animation / Visual
Arts / Emerging Technologies / Collaborative.

Introdução

“Vamos fazer um filme!” foi um projeto colaborativo desenvolvido em parceria com o grupo Workschool e o Agrupamento de Escolas Avelar Brotero, em
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Vamos fazer um filme!
Projeto de investigação
sobre novas pedagogias no
ensino das artes visuais,
literacia visual e média
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Figura 1. Fotograma de filme de
animação. Fonte própria.

Odivelas. Foi aplicado na disciplina Educação Visual e teve a colaboração de
quatro turmas do 3º Ciclo do ensino básico, dos 7º, 8º e 9º anos.
Um dos objetivos deste projeto foi aplicar, em contexto de aula, uma nova
abordagem sobre as metas curriculares da disciplina, repensando metodologias e propondo novas práticas pedagógicas com o incremento das tecnologias
emergentes. Estas novas tecnologias foram utilizadas num processo de ensino/
apredizagem e de mobile learning, sendo objeto de análise o seu potencial como
recurso facilitador das aprendizagens, capazes de promoverem o sucesso e a
motivação dos alunos. Segundo Silva (2008: 81) o “uso de dispositivos móveis
na educação está centrado nas possibilidades de impacto no processo de ensino
e aprendizagem, não no acesso propriamente dito, mas na incorporação desses
como ferramentas para ensinar e aprender”.. Os alunos puderam utilizar os seus
próprios recursos, como máquinas digitais, smartphones, tablets, ipod’s e aplicações móveis para execução dos seus trabalhos e exploração plástica, em complemento com os processos mais convencionais como o desenho ou ilustração.
Dada a especificidade do projeto, os conteúdos foram direcionados para o
campo da literacia visual e fílmica. Foi estabelecido um plano que abordasse
diferentes temáticas relacionadas e que permitissem compreender as várias
etapas de execução de um filme, nas suas vertentes e técnicas. O objetivo final
seria a produção de um filme ou animação, nas técnicas escolhidas pelo grupo
de trabalho e executado num curto período de tempo, realizado num processo
simplificado de meios e de recursos.
1. Contributos para uma investigação

Este projeto é um contributo para uma investigação mais alargada, tendo como
objeto de análise estudar o impacto das tecnologias emergentes aplicadas ao ensino, estudadas em três vertentes: (1) O impacto das novas metodologias criadas
em função das tecnologias emergentes e aplicações móveis, num processo de

1.1 O projeto Workschool

O Workschool é formado por professores e finalistas do Mestrado em Ensino das
Artes Visuais que investigam sobre novas práticas pedagógicas no campo das Artes Visuais, em interdisciplinaridade com outras áreas do ensino, com recurso às
tecnologias emergentes. Os projetos são desenvolvidos dentro do âmbito colaborativo, são de curta duração e de acordo com as necessidades e especificidade
das turmas envolvidas. O enfoque está direcionado para o sucesso dos alunos e,
neste sentido, são propostas novas metodologias e abordagens de conteúdos, de
acordo com as metas curriculares, versando as matérias onde os alunos revelam
mais dificuldades nas aprendizagens. Em complementaridade, também se pretende dar resposta a determinados constrangimentos e limitações que inibem
a execução de certas atividades e que são do interesse dos alunos e da escola,
como por exemplo, a falta de equipamento ou de conhecimentos técnicos específicos em determinadas áreas por parte do professor/formador.
Todos os projetos desenvolvidos são reflexionados e avaliados por todos os
seus intervenientes: mentores do projeto, professores cooperantes e alunos. Da
avaliação final resultará a criação de novos recursos, tendo por base o trabalho
desenvolvido. A partilha e troca de experiências fazem parte das boas práticas
do Workschool, pelo que, todos os resultados das investigações e recursos criados, serão partilhados e divulgados.
1.2 Antecedentes do projeto

Este projeto foi concebido a partir de experiências anteriores realizadas em
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ensino/aprendizagem. (2) A sua influência ao nível da aquisição das aprendizagens. (3) Como meios facilitadores, evidenciar o seu contributo na execução dos
projetos desenvolvidos pelos alunos, melhorando a sua autonomia, rapidez de
execução e criatividade.
Esta amostra foi realizada com alunos do 3º Ciclo, de diferentes graus de
ensino. Esta investigação está a ser desenvolvida tendo por base outros estudos
realizados e teorias relacionadas com a temática, onde se procurou obter fundamentação e resposta às hipóteses formuladas. Algumas das hipóteses formuladas tentam questionar sobre as diferenças nos resultados cognitivos entre professores que utilizam as tecnologias emergentes e outros processos convencionais. Relativamente aos resultados obtidos, que diferenças se constatam e a que
nível entre os alunos que utilizaram os novos meios e outros que utilizaram processos convencionais para realizar o mesmo tipo de projeto (Figura 1). E sobre a
utilização destas tecnologias, até que ponto estas contribuíram para uma maior
rapidez de execução dos trabalhos e para uma maior autonomia dos alunos?
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Figura 2. Cartazes das atividades desenvolvidas no
projeto Arte Pública na Escola. Fonte própria.

contexto de aula em que as tecnologias emergentes assumiram um papel fundamental na motivação e sucesso nas aprendizagens dos alunos. Estes trabalhos anteriores foram realizados em contextos escolares e sociais difíceis em
que motivar os alunos assumiu um papel preponderante para o desenvolvimento dos projetos. “Os alunos motivados demonstram comportamentos e pensamentos que optimizam a aprendizagem e o desempenho, tais como tomar iniciativas, enfrentar o desafio ou utilizar estratégias de resolução de problemas”
(Skinner & Belmont, apud Lemos 2008: 194).
Referência ao projeto Arte Pública na Escola, projeto selecionado para o “ticEduca Júnior 2012” destinado a alunos do Ensino Básico e Secundário, com a
pretensão em divulgar projetos inovadores que promovam a utilização educativa das TIC (Figura 2). O projeto de “Arte Pública na Escola” foi protagonizado
por alunos do 3º Ciclo da Escola EB 2,3 de Marvila, num processo de inclusão
através das artes. Uma outra forma de aprender e de ensinar onde se exploraram vários recursos tecnológicos móveis e digitais para a produção da obra
artística no campo do graffiti, poesia visual, galeria virtual e cine/vídeo, em formato de mini-filmes. Um projeto com uma dinâmica cultural e formativa onde
se apela ao envolvimento e interatividade de toda a comunidade escolar, na
procura de novas linguagens visuais. A utilização de novos recursos tecnológicos emergentes deu início à investigação de novas práticas pedagógicas, capazes de promoverem a criatividade e desenvolvimento pessoal dos alunos. Estes
novos meios possibilitaram a descoberta de novas linguagens e contribuiu para
a compreensão do processo de criação artística e da sua metodologia projetual.
Na componente deste projeto da área do vídeo foi proposto a exploração de
diferentes técnicas que vão desde o cinema de animação, cinema mudo, cinema
3D e vídeo-arte. O objetivo era a realização de filmes de curta duração — mini
filmes — desenvolvidos durante uma aula de 90 minutos, com a construção do

2. Metodologia e planificação do projeto

O plano de trabalho do projeto “Vamos fazer um filme!” foi realizado de acordo com a planificação anual da disciplina de Educação Visual e enquadrado
no Projeto Educativo da escola. Os alunos que participaram no projeto, faziam
parte de quatro turmas do 3º Ciclo, uma do 7º ano, outra do 8º e duas do 9º
ano, perfazendo um total de 79 alunos. Numa caracterização sumária das turmas são heterogenias, com uma forte predominância de alunos de origem estrangeira e alguns com dificuldades de comunicação oral por não dominarem a
língua portuguesa. Em termos de diagnóstico inicial, os alunos apresentavam
falhas na consolidação de conhecimentos e pouca motivação no desempenho
das tarefas propostas, pelo que foram realizadas as estratégias adequadas para
mudança de paradigma. Ao nível dos professores envolvidos, para além da professora cooperante da escola, que lecionava Educação Visual em todas as turmas, participaram dois professores do projeto Workschool.
Numa primeira fase, os alunos foram divididos em grupos de trabalho, entre
dois e quatro elementos, de acordo com os seus interesses e empatia com o tipo
de trabalho a desenvolver, o que originou 21 grupos (Figura 3).
Ao nível da calendarização, o projeto foi desenvolvido nos meses de abril e
maio, do corrente ano, com apresentação final em Junho à comunidade educativa dos trabalhos realizados. O trabalho proposto foi selecionado em 7 sessões,
de 90 minutos, lecionadas uma vez por semana, com temáticas e conteúdos diferentes, no campo da literacia fílmica e visual. A última sessão foi destinada à
visualização dos trabalhos realizados pela turma, fazendo uma análise crítica
sobre os resultados obtidos.
As temáticas foram pensadas de acordo os conteúdos que se revelaram mais
adequados para este projeto, possibilitando a aquisição da informação e orientação necessárias para o bom andamento do projeto e, de acordo com as metas
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guião, storyboard, filmagem e montagem. A concretização de todas as etapas
para a realização de um filme, num curto espaço de tempo, lançavam novos
desafios que implicavam uma organização eficaz, direcionada para o essencial,
em que a utilização dos novos meios tecnológicos tiveram um papel fundamental para a obtenção sucesso com esta metodologia, relevando-se de extrema
eficácia devido à sua simplificação de meios.
O storyboard foi construído a partir de uma ideia simples, com auxílio de
mapas conceptuais, que ajudaram a clarificar ideias e a planear uma história
que fosse eficaz e perceptível. Os equipamentos utilizados para a realização dos
filmes, foram meios de fácil acesso como a câmara fotográfica, ipod e que permitisse recolher imagens digitais, na sua maior parte, propriedade dos alunos.

A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

468

Figura 3. Distribuição dos grupos
pelas turmas.

estabelecidas. Pressupunha-se que os alunos compreendessem as várias etapas
para a realização de um filme e das inúmeras possibilidades que existiam para
darem forma às suas ideias, construindo uma narrativa na forma de filme ou de
animação. Cada aula era composta por uma componente teórica e outra prática, recorrendo a aplicações interativas para melhor exemplificação dos temas
versados. A parte prática incidia na execução do projeto, dividindo os elementos pelas diferentes tarefas a desempenhar. Sempre que necessário, foram distribuídos guiões e fichas de trabalho para orientar o trabalho de grupo e criar
uma metodologia projetual adequada a este tipo de projetos.
Para uma melhor identificação das diferentes possibilidades, foram apresentados vários tipos de filmes, de curta duração, com utilização de diferentes
técnicas, que exploravam de uma forma plástica e estética os materiais utilizados, apelando também a um sentido crítico. No que se refere à utilização dos
equipamentos necessários para a concretização dos projetos, foram apresentadas diversas possibilidades, desde smartphones, aplicações para animação em
stopmotion, efeitos especiais com ecran verde, entre outras (Figuras 4 e 5).
As técnicas foram enquadradas de acordo com as características de cada
projeto, abrindo novas possibilidades para a concretização das ideias (figura
6). O uso de novos meios sugerem novas formas de aprendizagem que podem
ser aplicadas à resolução de problemas nos trabalhos propostos e que, Segundo
Oliveira (2009: 237) “Aprender a resolver problemas usando as tecnologias requer uma utilização criteriosa e fundamentada destas ferramentas e uma cuidada preparação dos materiais de instrução que devem, entre outros, respeitar
os princípios da nossa arquitetura e funcionamento cognitivos.” Os grupos de
trabalho optaram por temas e técnicas diferentes, mas com um claro domínio
da animação, onde se exploraram diferentes técnicas e materiais (Figura 7).
No que respeita às temáticas propostas, para além de tema livre, existiam
temas específicos com o intuito de concorrer a determinados concursos de cinema, em que existia essa condicionante. A possibilidade de concorrer a vários
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Figuras 4 e 5. Imagens exemplificativas da técnica do ecran
verde utilizada utilizada no filme: Portugal é Arte. Fonte própria.
Figura 6. Exemplo do uso das tecnologias na realização
de uma animação. Fonte própria.
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Figura 7. Gráfico representativo das técnicas
selecionadas por turma (fonte própria).
Figura 8. Exemplos dos cartazes promocionais
dos filmes (fonte própria).

concursos com os trabalhos produzidos, foi um fator de motivação para alguns
grupos de trabalho, evidenciando mais empenho e pesquisa para a presentação
de um produto final conseguido. Os temas escolhidos foram predominantemente temáticas relacionadas com a realidade dos alunos, tais como, o Bullying,
discriminação e violência na escola. Outros optaram por trabalhar temas relacionados com a Arte na escola e museus.
Com o objetivo de aplicar os conhecimentos adquiridos relativamente aos conteúdos programáticos da disciplina, relativos à Comunicação Visual e para divulgação dos seus projetos à comunidade escolar, os alunos realizaram cartazes do
seu filme ou animação (Figura 8). No decorrer deste projeto os meios tecnológicos
utilizados assumiram um papel facilitador e diferenciador que, segundo Edwards
(2012) citando Tinio sugere que, quando as TIC são usadas adequadamente, podem
permitir novas formas de ensinar e de aprender em vez de simplesmente permitir
aos professores e alunos, fazer de forma diferente aquilo que faziam anteriormente.
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No final, os objetivos foram largamente superados, os 21 grupos de trabalho
produziram 23 filmes que primaram pela diversidade de técnicas e de temas.
Salienta-se que os alunos acham importante a colaboração do professor no
desenvolvimento das suas ideias, pois consideram que este tem mais conhecimentos e que consegue melhor potenciar as suas ideias. Daí a importância
da formação técnica do professor em trabalhos que envolvam várias turmas
e vários grupos de trabalho recorrendo a tecnologias e instrumentos digitais.
O trabalho colaborativo entre professores revelou-se fundamental para o desenvolvimento de um projeto com estas caraterísticas e num curto espaço de
tempo, tornando possível alcançar um dos objetivos, a concretização final de
todos os trabalhos. A troca de experiências entre os professores envolventes foi
enriquecedora, pois cada um contribui para o projeto de forma distinta e caraterística, de acordo com a sua formação e experiência pessoal. Foram comparados os diferentes recursos utilizados e que vantagens apresentam no desenvolvimento e concretização dos projetos. Concluiu-se que claramente os novos
recursos e tecnologias são uma fonte de possibilidades e uma aposta no futuro,
tanto pela sua facilidade de trabalho como pela rapidez de execução neste tipo
de trabalhos. Foram também um elemento importante na motivação e envolvimento dos alunos na concretização dos trabalhos. A apresentação do produto
final à comunidade escolar, foi um fator de relevo, reconhecendo o mérito e o
potencial dos alunos. Nesta apresentação pública, a comunidade escolar pode
participar na escolha do prémio atribuído pelo público do melhor filme. Este reconhecimento e valorização dos resultados finais revelaram-se bastante significativos para os alunos. Este projeto é um forte contributo para um estudo mais
aprofundado sobre novas metodologias, tentando colmatar as lacunas existentes ao nível de recursos e produzindo novos para desafios futuros.
No final, foi realizado um inquérito aos alunos para avaliação do projeto que
está a ser objeto de análise e, dada a proximidade com a data da elaboração deste artigo, ainda não foi possível acrescentar mais dados à conclusão final.
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3. Conclusão
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Resumo: A partir da análise de duas experiên-

cias educativas desenvolvidas no ensino básico
pela disciplina de Artes Plásticas, em uma escola pública do Rio de Janeiro, o presente trabalho
visa evidenciar as possibilidades de percepção
do sensível e do inusitado no cotidiano escolar
como forças criadoras e expressivas das subjetividades dos estudantes no ensino de arte.
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Title: Towards a practice beyond art appreciation
Abstract: From the analysis of two educational

experiments developed in primary education by
the discipline of Visual Arts at a public school in
Rio de Janeiro, the present work aims to highlight
the possibilities of sensibility and unusual perception at the everyday school life as expressive
and creative powers of student’s subjectivity in
art education.
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Introdução

Ensinar arte na escola sem falar em comunicação, expressão e relação entre sujeitos, coletivos e culturas é, a meu ver, inevitável. Pensando nesta perspectiva,
trago à tona duas experiências educativas desenvolvidas no ensino básico que
discutem a individualidade que produzimos e respeitam a alteridade que compartilhamos no contexto escolar.
A primeira prática, batizada como “Quadros vivos” é baseada em pinturas
consagradas da história da arte. Essas obras bidimensionais ganham a tridimensionalidade, tendo como suporte, os corpos dos educandos. Outras linguagens entram em jogo neste exercício e abarcam conhecimentos de diversas
áreas de saber.

Desenvolvimento

As experiências educativas que serão descritas a seguir foram desenvolvidas
com meninos e meninas do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professora Leocádia Torres, no Rio de Janeiro, durante as aulas de artes
plásticas. Tais experiências tiveram como ponto de partida o posicionamento
crítico e reflexivo sobre as reproduções das obras de arte selecionadas para
conhecimento e análise dos grupos de estudantes a partir de discussões de diversos aspectos sobre as mesmas. Esse processo anterior ao trabalho prático
propriamente dito foi de suma importância para que os educandos ampliassem
seu repertório imagético e expressassem de maneira crítica suas opiniões e
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A segunda experiência, chamada “Grécia antiga-contemporânea” é uma intervenção em fotocópias, em preto e branco, de esculturas gregas, que, a partir
das apropriações dos estudantes, se ressignificam numa perspectiva contemporânea. As produções finais se traduzem numa série de intervenções visuais,
a partir do repertório imagético que os meninos e meninas já possuem, de suas
subjetividades e do tom inventivo que lhes é peculiar. Por repertório imagético
podemos entender os ícones e imagens que estão constantemente em contato
através das diversas mídias.
Tais experiências, em todo seu processo de execução e avaliação critica, são
discutidas no presente trabalho fazendo-nos refletir sobre as práticas escolares
no ensino das artes visuais, apontando possíveis caminhos para uma educação
que considere o outro, num espaço onde o diálogo e a lógica do pensamento do
outro sejam respeitados em suas limitações, diferenças e potenciais.
Mais que apreciações, os exercícios aqui relatados permitem uma imersão
conceitual nas obas de arte selecionadas a priori, despertando os educandos
para um contato mais íntimo com as produções e experimentações artísticas,
para as possibilidades de criações e inversões de sentidos e posicionamentos
a partir de intervenções práticas. O aluno se faz artista momentaneamente e
recria tais imagens a partir de seus desejos, pontos de vista e imaginação.
É possível entendermos que as práticas escolares em artes podem não só
aproximar os estudantes das obras consagradas pela história, mas ressignificá-las numa perspectiva contemporânea. O processo de construção dos sujeitos
no coletivo através de propostas lúdicas utilizadas nestes trabalhos se desenvolve na relação entre as imagens propostas e as subjetividades que lhes são
próprias. O respeito às múltiplas identidades dos meninos e meninas que estão
imersos em tais práticas também se faz presente quando reconhecemos, no caráter dialógico e sensível que os cotidianos apresentam, a diversidade e a potência desses sujeitos.
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sentimentos sobre as imagens, indo além da sua simples apreciação. Foi possível incentivar um mergulho nessas obras consagradas de forma a desmistificar
o conceito idealizado que muitos educandos trazem para a escola (ou aprendem
nela?) de que a arte está no museu e nos centros culturais e que não é para todos.
Questionamos em dialogicidade a existência de uma arte erudita, que mostra
claramente a questão da hierarquia e do poder legitimador da elite. No campo
específico em que atuo as visitas a estes espaços de arte, tão importantes para
a ampliação do repertório imagético e da diversidade cultural, são esporádicos
quando não são nulos. A ideia de trazer as obras consagradas que permeiam
tais espaços para serem vivenciadas de outras maneiras no âmbito escolar fez
com que percebamos uma infinidade de possibilidades de criações, expressões,
apropriações e relações que os meninos e meninas são capazes de promover, a
partir de uma escuta sensível e de respeito às suas ideias, impressões, opiniões
e desejos, ou seja, das suas vivências estéticas cotidianas.
Victorio (2012) nos faz refletir sobre esse cotidiano
O cotidiano vivido e não apenas aventado, mostra o quanto sua realização está no
corpo dos seus sujeitos e que é nos corpos individuais e coletivos que se dá o seu próprio
acontecimento. Considerada a importância dos elos de relação, pois um corpo é um
corpo a partir de outros corpos, na medida em que seu irredutível acontecimento se dá
sempre em relação com outros corpos e a partir desses corpos coletivos se relaciona e se
constróis o mundo. (Victorio Filho, 2012: 145)

Seguem as duas práticas escolares que este trabalho se propõe a analisar:
Quadros vivos

Esta vivência começou com a observação e análise do clipe “70 Million” da
banda franco-americana “Hold Your Horses”, que se apropria de obras de arte
criando releituras com os próprios integrantes do grupo musical. Foi proposto
aos alunos que escolhessem uma obra de arte, a partir de uma pesquisa feita
nos livros de arte disponibilizados pela professora e da utilização da internet no
laboratório de informática da escola, para fazerem uma releitura como a sugerida pelo clipe visto anteriormente. A ideia era trazer uma imagem bidimensional
para o plano tridimensional, onde o suporte seria o próprio corpo. Foi um longo e
produtivo processo, onde deveriam levar em consideração a confecção dos cenários, vestimentas e poses das personagens retratadas nas pinturas selecionadas.
As releituras foram realizadas e registradas fotograficamente pelos próprios
educandos, e ao final foi proposto por um deles utilizar o mesmo local e roupas
para fazer uma nova releitura, com poses diferentes das originais. Essa interferência possibilitou a criação e atuação crítica dos estudantes perante aquelas
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obras. Um novo olhar foi lançado às pinturas que serviram de inspiração e aos
seus corpos como suportes de criações artísticas. O trabalho foi finalizado com
as narrativas dos meninos e meninas sobre esta experiência, através dos seus
relatos escritos e filmados (Figura 1).
Podemos dizer que tais narrativas foram essenciais para avaliar coletivamente essa prática pedagógica. Dar voz aos jovens naquele momento, deixando-os à vontade para expressarem suas opiniões e sentimentos foi fundamental
para refletir sobre as experiências vividas; para saber como aquilo que vivenciaram os tocou (Figuras 2 e 3).
Expressar conhecimentos em forma de narrativa não científica é um meio de transpor a barreira da dogmatização das normas e da sua legitimação apriorística, é
aceitar o desafio de uma efetiva produção de conhecimentos e de prática crítica [...]
(Oliveira, 2010: 26)

Podemos perceber em vários relatos o caráter criativo que os meninos e meninas
expressaram a partir da proposta. Um deles é de uma menino que diz: “Gostei
da parte da releitura porque tínhamos que pensar e expressar nossas ideias. Ao
inventar um jeito novo para a obra eu me senti um artista!”. Outro menino explica: “Gostei de fazer a releitura, aquela parte engraçada que fizemos depois de
tirar a foto da obra, porque expressamos a nossa imaginação”. A narrativa de
uma menina sobre o trabalho mergulha na questão das diferentes linguagens
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Figura 1. Releituras da pintura “O homem do
chapéu-coco” (1964) de René Magritte.
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Figura 2. Estudantes realizando a etapa da fotografia.
A pintura escolhida por esse grupo foi “As banhistas” (1920)
de Pablo Picasso.
Figura 3. Grupo de estudantes realizando a releitura fotográfica
do quadro “O filho do homem” (1964) de René Magritte.

Grécia antiga-contemporânea

Esta experiência foi desenvolvida durante as aulas de artes plásticas sobre cultura grega. A escola estava envolvida num projeto que tratava dessa cultura e
todas as disciplinas contribuiriam de alguma forma com este tema.
Vários aspectos desta antiga civilização foram abordados no decorrer das
aulas, como as questões políticas e filosóficas da época e sua rica mitologia, por
exemplo. Ao perceber que um aluno respondia a todas as questões sobre os mitos gregos, intrigada, perguntei ao mesmo sobre sua fonte de conhecimento.
Neste momento o jovem respondeu orgulhoso: “Sei dessas coisas porque tenho
um jogo de videogame que fala dos deuses, semideuses e dos mortais dessa
época!”. Constatei, a partir deste relato, que o melhor a fazer era pedir a este
aluno que trouxesse, na aula seguinte, o aparelho e o jogo a fim de compartilhar
com os colegas da turma a sua maneira de apreensão deste conteúdo. E assim,
fazendo relações do conteúdo curricular a ser desenvolvido com os saberes dos
educandos e seus cotidianos, acredito que o processo educativo teve seu potencial emancipatório ampliado, pois promoveu o respeito aos meninos e meninas
e às suas formas de apreensão de conhecimentos, ao mesmo tempo em que valorizou suas experiências de vida.
Segundo Edgar Morin (2011) a educação precisa desenvolver o pensamento
complexo, fazendo com que o educando contextualize, relacione e religue os
diversos saberes e situações da vida. O autor destaca a importância do desenvolvimento da compreensão da condição humana e do caráter multidimensional do conhecimento, lembrando que “o ser humano é, a um só tempo, físico,
biológico, psíquico, cultural, social e histórico” e que “a condição humana deveria ser o objeto essencial de todo o ensino”. (Morin, 2011: 16)
Ao tratarmos especificamente da arte grega e pensando em trazer à tona a
questão das subjetividades dos educandos, foi proposto aos estudantes realizarem intervenções artísticas nas reproduções das esculturas milenares da Grécia. Nessa atividade cada um poderia escolher uma dentre as quatro esculturas
gregas disponibilizadas em fotocópias (Figuras 4 e 5).
Ao intervirem nas reproduções das esculturas gregas, o repertório imagético
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artísticas: “Eu achei que transformando a pintura numa fotografia era como
se eu estivesse transformando essa pintura em uma obra mais realista e com
o tempo mais moderno, o que não substitui o verdadeiro talento de um pintor,
apenas mostra uma maneira diferente de vê-la.”. Já Denise Mendes fala dessa
etapa do trabalho como uma parte lúdica: “Quando modifiquei a obra me senti
muito bem, como uma maneira de me expressar, me senti à vontade para fazer
o que eu quisesse, para brincar com a obra.”.

478
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Figuras 4 e 5. Exemplo de duas fotocópias
disponibilizadas para escolha e intervenção.

dos jovens — impregnado de ícones da cultura visual e das mídias em geral — foi
rapidamente expresso no papel. Os heróis dos desenhos animados e das histórias
em quadrinho que admiram, a aparência dos ícones pop e dos artistas famosos,
os símbolos dos grupos musicais que gostam, entre outras imagens apreendidas
diariamente em seus cotidianos (no campo formal, não-formal e informal) tiveram suas características marcadas naquelas estátuas (Figuras 6 a 9).
Paulo Freire (1996) contribui com essa questão do conhecimento além do
espaço escolar e na valorização do aprendizado de outras maneiras, que não as
formais, dizendo que
É uma pena que o caráter socializante da escola, o que há de informal na experiência que se vive nela, de formação ou de deformação, seja negligenciado. Fala-se
quase exclusivamente do ensino dos conteúdos, ensino lamentavelmente quase sempre entendido como transferência do saber. Creio que uma das razões que explicam
esse descaso em torno do que ocorre no espaço-tempo da escola que não seja a atividade ensinante, vem sendo uma compreensão estreita do que é educação e do que
é aprender. (...) Se estivesse claro para nós que foi aprendendo que percebemos ser
possível ensinar, teríamos entendido com facilidade a importâncias das experiências
informais nas ruas, nas praças, no trabalho, nas salas de aula das escolas, nos pátios
dos recreios, em que variados gestos de alunos, de pessoal administrativo, de pessoal
docente se cruzam cheios de significação. Há uma natureza testemunhal nos espaços
tão lamentavelmente relegados das escolas” (Freire,1996: 49).
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Figuras 6 a 9. Imagens produzidas pelos
estudantes a partir de suas intervenções nas
fotocópias de esculturas gregas.
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Tecendo relações

A partir das duas vivências supracitadas, podemos dizer que os educandos participaram de processos de imersão e inversão. Imersão porque, como o próprio
termo já diz, os meninos e meninas puderam mergulhar nas obras de arte no
sentido de conhecê-las em sua forma, tema, artista, técnica e contexto. Ao mesmo tempo, tiveram a oportunidade de inverter seus significados, presenteando-nos com a sua diversidade de ideias e seu potencial crítico criativo, tantas
vezes desprezado ou diminuído no cotidiano escolar.
Pensando nessas práticas foi possível problematizar questões relativas à
cultura jovem no processo educativo de formação e transformação, além de
relembrar da satisfação e orgulho em suas realizações. Os relatos captados
no ínterim das atividades proporcionaram um espécie de feedback sobre
aquilo que foi desenvolvido com os estudantes.
Estes trabalhos demonstram claramente a questão das subjetividades desses
meninos e meninas, construídas ao longo do tempo e em permanente reconstrução a partir das relações humanas, e como elas são dinâmicas, interessantes
e mutáveis. Essas subjetividades marcaram todo o processo e ficaram registradas
em suas produções finais, sendo possível visualizar, pincipalmente, os aspectos
sociais e culturais impressos em suas atitudes e inversão de sentidos.
Refletindo sobre o viés identitário, Stuart Hall (2006) afirma que
A cultura não é nada mais que a soma de diferentes sistemas de significação
e diferentes formações discursivas aos quais a língua recorre a fim de dar significado às coisas e o próprio termo discurso refere-se a uma série de afirmações,
em qualquer domínio, que fornece uma linguagem para se poder falar sobre uma
assunto e uma forma particular de conhecimento (Hall, 2006: 29).
Pensando neste viés, é possível falarmos de uma educação, não só em arte,
que leve em consideração as culturas nas quais o público das escolas está inserido, proporcionando aos educadores uma forma de ver os meninos e meninas além
das suas identidades de alunos, de percebê-los como autores críticos, autônomos e
conscientes de que o espaço escolar deve ser de troca de saberes e relações.
Conclusão

As experiências educativas relatadas no presente trabalho, entre as tantas outras
que desenvolvo no campo artístico educacional, são de grande importância para
meus estudos sobre cotidiano escolar, currículo e subjetividades. Reconhecer os
educandos como construtores e intérpretes de um conhecimento, e não apenas
como meros receptores, foi a inspiração na medida certa para continuar minhas
pesquisas em educação e arte, no sentido emancipador e libertário do termo.
As narrativas captadas no decorrer e ao final das atividades fundamentam

Referências
Freire, Paulo (1996) Pedagogia da autonomia:
Saberes necessários à Prática Educativa.
São Paulo: Paz e Terra.
Hall, Stuart (2006) A identidade cultural na pósmodernidade. Rio de janeiro: DP&A, 2006.
Morin, Edgar (2011) Os sete saberes necessários
à educação do futuro. 2ª ed. rev. São Paulo:
Cortez; Brasília, DF: UNESCO.

Contactar a autora:
marcelagaio.artes@gmail.com

Oliveira, Inês Barbosa de (2010) (org.).
Narrativas: outros conhecimentos, outras
formas de expressão. Rio de Janeiro:
FAPERJ.
Victorio Filho, Aldo (2012) “Corpo escola:
currículo vibrátil e pedagogia da carne.”
Currículo sem fronteiras. ISSN 16451384. Set/Dez, Vol.12, n. 3: 143-152.

481
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

minha prática docente e me dão subsídios para constatar que este tipo de proposta é um caminho possível, interessante, agregador e provocador no campo do ensino de arte apesar dos desafios constantes nos / do / com os cotidianos escolares.
Penso que é preciso que nós, educadores, estejamos sempre atentos aos cotidianos como possibilidade de aprendizagem, levando em consideração o protagonismo juvenil, as subjetividades dos meninos e meninas e o processo dialógico
sem o qual a educação não se dá. Não tenho a pretensão de sugerir nenhuma proposta educacional, mas chamar atenção às sutilezas e desafios que os cotidianos
nos oferecem diariamente.
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No meio do caminho
No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra.
— Carlos Drummond de Andrade

(...) Quando manipulamos, tocamos e sentimos; quando olhamos, vemos; quando escutamos, ouvimos. A mão move-se com o estilete de gravador ou com o pincel. Os olhos
observam e relatam as consequências do que foi feito. Por causa dessa íntima conexão,
o fazer subsequente é cumulativo e não questão de capricho, nem tão pouco de rotina. Numa enfática experiência estético-artística, a relação é tão íntima que controla simultaneamente o fazer e a percepção. Tal intimidade vital de conexão não pode
ser tida se apenas as mãos e os olhos estiverem engajados. Quando eles não podem,
ambos, agir enquanto órgãos do ser em sua inteireza, ocorre apenas uma sequencia
mecânica de sensação e movimento, como no caso de se andar automaticamente.
(...) O oleiro modela seu barro para fazer um recipiente útil para guardar grãos; mas
o faz de modo tão regulado pelas séries de percepções que resumem os atos seriais do
fazer, que o vaso fica caracterizado por graça e encanto duradouros.(...) O feito e o
sofrido são, portanto, recíproca, cumulativa e continuamente instrumentais um com
respeito ao outro.
(...) O obra, por exemplo, pode ser uma exibição de virtuosismo técnico, e o sofrer um
extravasar de sentimentos ou um devaneio. Se o artista não produzir uma nova visão
em seu processo de fazer, agirá mecanicamente e repetirá algum tipo de modelo fixado
como padrão em sua mente (Dewey, 1974: 258-9).

O espaço proposto no laboratório possibilita movimentos de ações inventivas,
sensíveis, inovadoras e libertarias.
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Relato algumas experiências e percepções vivenciadas no Laboratório Didático
Pedagógico de Ensino e Aprendizagem de Artes Visuais, que oferece o curso de
extensão “Artes Visuais para Crianças” (7 à 12 anos), ministrado às terças-feiras,
no período da manhã, vinculado à disciplina de graduação “Metodologias do
Ensino das Artes Visuais IV com Estágios Supervisionados”, sob orientação de
Maria Christina Rizzi, oferecida pelo departamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Implantado desde
2008, está sendo colocado em prática no âmbito do Programa de Formação de
Professores da USP. Visa proporcionar articulações entre ensino, pesquisa e
extensão, de modo a garantir a qualidade da formação dos futuros professores
introduzindo os licenciandos em processos investigativos na área de artes e na
prática educativa.
O planejamento é realizado de acordo com os anseios dos estudantes e em
consonância com as aspirações das crianças, a cada semestre um novo curso é
delineado, com o objetivo de estimular a produção artística, discutir arte, cultura
e vivenciar uma experiência estética. Aprendem a lecionar lecionando, num processo constante de ação, reflexão, pesquisa e criação. Para Dewey a experiência
educativa é reflexiva e resulta em novos conhecimentos. A reflexão e ação interligadas são partes de um todo indivisível.
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1. No meio do caminho tinha que aprender fazendo
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Os fundamentos teóricos estão pautados na Abordagem Triangular do ensino da artes, impetrada por Ana Mae Barbosa, sob os pilares do fazer, da leitura
de imagens e da contextualização; e nos conceitos de técnica, poética e práxis
postulados pelo artista plástico Evandro Carlos Jardim. A partir destas premissas agregamos outros autores e conceitos de acordo com a proposta elaborada
no momento.
Apresentaremos duas experiências que nos desafiaram a capacitar os alunos
a ensinar na contemporaneidade por meio da multimídia. Segundo Pimentel:
O uso das novas tecnologias possibilita aos alunos desenvolver sua capacidade de pensar e fazer Arte contemporaneamente, representando um importante componente na
vida dos alunos e professores, na medida em que abre o leque de possibilidades para
seu conhecimento e expressão (Pimentel ap. Barbosa, 2008: 129).

2. Tinha que aprender fazendo no caminho do Nosso Ateliê Animado

No 2º semestre de 2009 contamos com as licenciandas: Cíntia, Mariana e o
aluno de Bacharelado: Tom, com experiência em multimídia. Planejamos trabalhar com os conceitos de stop-motion e animação, para isso, os estudantes
elaboraram ações envolvendo: light paiting, iluminação, cor, sequência, escala, ritmo, espacialidade, desenho, roteiro, continuidade, fotografia, pintura,
tridimensionalidade e observação. As crianças escolheram criar uma história
sobre o mar. Visitaram o museu de oceanografia como parte do processo de nutrição estética. O resultado, como sequência desses movimentos, deu origem
a criação de quatro curtas metragens (Soares, 2010: 82-7). Nesse contexto os
movimentos se desdobraram na criação de um blog para o ateliê: www.nossoatelieanimado.blogspot.com.
No decorrer do processo as crianças foram se identificando com as funções e
áreas com que tinham maior afinidade, algumas crianças preferiam desenhar o
cenário, outras gostavam de fotografar, porém, experimentaram todas as etapas
para aprender. Os professores alimentavam o processo apresentando vídeos de
animação e lendo imagens.
De acordo com Pimentel:
Devido à velocidade com que vemos as imagens, nem sempre podemos pensar sobre
elas e selecionar as que devem fazer parte do nosso repertório imagético, isto é, da referência visual que gostaríamos de deixar registrada em nossa memória. Nesse contexto, é importante desenvolver-se a competência de saber ver e analisar a imagem, para
que se possa, ao produzir imagens, fazer com que ela tenha significação tanto para o
@¹ autor@ quanto para quem vai vê-la contemporaneamente, valorizar nossa herança cultural e ter consciência da nossa participação enquanto fruidores e construtores
da cultura do nosso tempo (ap. Barbosa, 2008: 114).
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Figura 1. Crianças fotografando as cenas
do curta. Arquivo Ateliê, 2009.
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Figura 2. Convite para apresentação no
CINUSP. Arquivo ateliê, 2009.
Figura 3. Público na apresentação dos curtas
no CINUSP. Arquivo atelilê, 2009.

Para finalizar, os curtas: Pinguim, Avestruz, Mário e Pizza foram apresentados
para os convidados das crianças no CINUSP — Cinema da Universidade de São
Paulo Paulo Emilio. A exibição dos filmes foi uma experiência indescritível para
os alunos. Sentiram a alegria e satisfação de assistirem os curtas que haviam criado no cinema.
Depoimento dos arte-educadores Tom e Cíntia, sobre a experiência no ateliê:
Tom: Lembro quando a professora me mandava desenhar um sol, uma cachoeira, minha família e uma casinha. Lembro também que não gostava muito desse tipo de desenho e que todos os desenhos da turma sempre ficavam parecidos. Quando pensei na
aula que daríamos, pensei no que nunca aprendi e teria adorado aprender. Pensei na
aula que nunca tive, mas sempre sonhei. E foi isso que fizemos. Ensinamos com base no
processo audio-visual de curta-metragem sobre proporção, tempo, espaço, dinâmica,

Figura 4. Profª Christina, Mariana,Cíntia,
Margarete, Tom e alunos do ateliê. Arquivo
ateliê, 2009.
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Figura 5. Poster criado pelos arte-educadores.
Arquivo do Nosso Ateliê Animado.

desenho, cenário, cor, luz, fotografia, som, roteiro, história em quadrinho, trabalho em
grupo e muito mais. Um projeto novo e inovador, sem dúvida, que deixa suas marcas na
construção de um Brasil mais consciente e, quem sabe, de um mundo muito mais sábio
(Tom, comunicação pessoal, julho de 2010).

A fala do Tom demonstra a manifestação de suas aptidões, importantes para
seu desenvolvimento, como ressalta Dewey: “(...) uma sociedade progressiva
considera preciosas as variações individuais, desde que nelas encontre meios
para seu próprio desenvolvimento. Por conseguinte, uma sociedade democrática deve (...) permitir a liberdade intelectual e a manifestação das várias
aptidões e interesses” (Dewey, 1979: 337)
Cíntia: ‘Aquilo que fica’: Ainda não apaguei as fotos de minha câmera. Algumas vezes, as
revejo e as lembranças voltam, como se nunca pudessem ser esquecidas. Pode parecer exagero, mas foi uma experiência que me transformou. Descobri-me como professora e também como pessoa — aprendi na prática que não preciso ser extrovertida, falante e agitada
para que me entendam. Em conjunto com o Tom e a Mari, criamos um trio de personalidades que se completavam, de educadores com a mesma sintonia na alma e de crianças
que perceberam tudo isso e puderam conferir ao processo uma sensação de fluidez, de um
percurso límpido e forte, que não reconhece barreiras, rumo a uma experiência completa. E é isso que eu sinto. E é isso que fica (Cintia, comunicação pessoal, julho de 2010).
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Sob o ponto de vista de Dewey, Cíntia teve a experiência verdadeira: “A experiência, em seu sentido vital, define-se por aquelas situações e episódios que chama-mos espontaneamente de ‘experiências reais;’ por aquelas coisas das quais dizemos, quando as lembramos, ‘aquela foi uma experiência.’” (Dewey, 1974: 247-8).
Participamos da III Jornada das Licenciaturas da USP: Ressignificando a Formação de Professores, em Ribeiro Preto com um banner (Figura 5) sobre o ateliê
de animação. Os estudantes se sentiram realizados por poderem visualizar um
trabalho consumado. Puderam partilhar a experiência adquirida: seus saberes,
pensares e sentires.
3. No caminho do “Condomínio Mágico” tinha que aprender fazendo

No primeiro semestre de 2012 a equipe do ateliê era formada pelas licenciandas:
Cristina, Diana, Silvia e Suellen; com o apoio das pesquisadoras e doutorandas
Margarete e Jurema; da monitora mestranda Fabrícia, e da Professora Christina
Rizzi. A proposta era que os arte-educadores fizessem uso da lousa digital no processo de ensino-aprendizagem da arte com as crianças, a fim de refletirem sobre
a criação artística por meio dos procedimentos tecnológicos e consequentemente sobre o ensino contemporâneo de arte. Pesquisamos a virtualidade conforme
Pierre Levy e os três paradigmas da imagem de Lúcia Santaella.
Inicialmente, questionou-se o uso da lousa em detrimento dos recursos das
linguagens artísticas tradicionais. Para Dewey:
(...) É bem penosa labuta é a de alterar velhas crenças. (...) Medos inconscientes também nos arrastam a atitudes puramente defensivas, que funcionam como cota de
armas, não apenas para barrar novas concepções, mas para impedir a nós próprios
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Figura 6. Criança fazendo intervenção em foto
na lousa digital. Arquivo Ateliê, 2012.
Figura 7. Intervenção nas imagens. Criação
do “elevador”. Arquivo Ateliê, 2012.
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Figura 8. Criança interagindo em exposição
no Sesc. Arquivo Ateliê.

Quando os estudantes perceberam que tinham segurança quanto às linguagens conhecidas, mas resistiam ao que desconheciam,e reconheceram que o
uso da tecnologia é importante na contemporaneidade se lançaram ao desafio. Segundo Freire:
Minha segurança se funda na convicção de que sei algo e de que ignoro algo que se
junta a certeza de que posso saber melhor o que já sei e conhecer o que ainda não
sei. (...) Testemunhar a abertura aos outros, a disponibilidade curiosa à vida, a
seus desafios, são saberes necessários à prática educativa. (...) Seria impossível saber-se inacabado e não se abrir ao mundo e aos outros à procura de explicação, de
respostas a múltiplas perguntas. (...) O sujeito que se abre ao mundo e aos outros
inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação
e curiosidade (Freire, 1996, p. 135-6).

Os educadores perceberam que era possível por meio do uso da lousa trabalhar
concomitantemente com imagens visuais e escritas, com vídeos e sonoridade.
Alguns conceitos foram explorados como: sombra, realidade-virtualidade,
ausência-presença, memória, luz e projeção. As crianças visitaram com os arte-educadores a exposição India- Lado a Lado no Sesc Belenzinho; e Emoção Art.
ficial no Itaú Cultural.
Todos se encantaram com a instalação “Elevador do Subconsciente”, de Sheba Chhachhi. Inspirados nesta obra as crianças criaram a instalação “Condominio Mágico”. Realizaram intervenções sobre os fragmentos da “realidade” (fotos
das casas) utilizando as ferramentas tecnológicas (lousa, projeção, filmagem, fotografia). A ideia era criar um lugar onde todos moram juntos e onde tudo pode
existir. Simularam um elevador onde as pessoas entravam e viam projetadas as
fotos. Sobre apreciação e criação, Rizzi diz:
É importante que seja trazida para esta atividade educativa a dimensão de criação
que ela pode possuir tanto para os alunos quanto para os professores. (...) Reflexão,
intenção, mediação, flexibilidade e criação compartilhada são palavras e ações-chave nesse processo (Rizzi, 2013: 146).

4. Nunca me esquecerei do que aprendi fazendo
(...) se imaginarmos uma pedra, a qual esteja rolando por uma colina, para ter uma
experiência. Sua atividade é seguramente “prática”. A pedra parte de algum lugar, e
movimenta-se, conforme o permitam as condições, para um lugar e para um estado
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o acesso a nova observação. O efeito cumulativo dessas forças é o de enclausurar
o espírito e promover o afastamento de novos contatos intelectuais, necessários à
aprendizagem (Dewey, 1959: 39).
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Figura 9. Equipe: Jurema, Fabricia, Suellen,
Christina Rizzi, Diana, Cristina, Margarete e Silvia.
(esq. p/ dir.). Arquivo ateliê, 2012.

O laboratório tem propiciado aos alunos a oportunidade de colocar em prática
os saberes construídos durante a Graduação. Descobrem que inventar é possível e que não precisam se ater a modelos padronizados de aulas, o que torna
a prática educativa uma nova e estimulante descoberta a cada dia. No embate
com a dinâmica educativa adquirem novos saberes, sentires e pensares.
Aprender fazendo neste contexto foi importante para vencer desafios de
ordem pessoal, por incentivar a pesquisa, a investigação e a utilização das novas tecnologias.
O fazer articulado à apreciação possibilitou aos educadores e educandos se
tornarem produtores e apreciadores da cultura.
Segundo Rizzi, a autonomia do arte-educador para escolher a exposição e o
momento adequado de levar seus alunos é imprescindível. Sistemas educacionais que impõe um programa prévio impossibilitam a “maior aproximação ao
programa do ensino e a criação de estratégias significativas de mediação cultural. Uma perda!” (Rizzi, 2013: 139)
Ao abordarmos a configuração complexa do ensino da arte, podemos perceber a riqueza
dos conteúdos, dos caminhos e das possibilidades articulatórias que a construção do conhecimento em artes pode oferecer aos educadores, alunos e suas comunidades. Podemos
ainda perceber que, para operar neste universo de caminhos e combinações, educadores,
alunos e instituições tem que se abrir à possibilidade do acaso, do desconhecido e da incerteza. Perceber que esta configuração de processos de trabalho inclui atitudes de pesquisa,
atenção e flexibilidade e que a dinâmica resultante, e ao mesmo tempo impulsionadora
deste trabalho de caráter computacional, traz a dimensão entrópica para o ensino da arte
(Rizzi: 346).

Os caminhos metodológicos de capacitação de futuros professores pelo processo de aprender fazendo tem propiciado experiência artística estética educativa e significativa. Temos vivenciado o que é formar e não “enformar” os
futuros professores.
No meio do caminho tinha uma pedra.
— Carlos Drummond de Andrade.
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onde possa permanecer imóvel — para um fim. Agreguemos, pela imaginação, a tais fatos externos, as ideias de que a pedra rola para diante desejando o resultado final; que
se interessa pelas coisas que encontra pelo caminho, condições que aceleram e retardam
seu movimento em relação a seu término; que atua e sente com respeito a elas de acordo
com a função de impulsioná-las ou detê-la que lhes atribua; e que a chegada final ao
repouso seja relacionada com tudo o que aconteceu antes enquanto a culminância de
um movimento contínuo. Então a pedra teria uma experiência, e dotada de qualidade
estética (Dewey, 1974: 250).
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Resumo: Este projeto artístico/pedagógico

tem como público jovens de escola pública do Ensino Básico, promovendo aproximação entre a Escola e a Comunidade por
meio de ação artística, ou seja, pinturas nos
muros das casas dos moradores, trazendo a
tona novas formas de relações entre os envolvidos direta e indiretamente no Projeto
Pintura na Fachada.
Palavras chave: Escola / Comunidade, Artista
/ Professor / Formação.

Title: Report on the Project “Painting the fa-

çade” designed by a teacher / artist and their
unfolding reflectiveself
Abstract: This artistic work / teaching has as
public youths in public schools of basic education, promoting rapprochement between the
school and community through artistic action,
ie, paintings on the walls of the houses of the residents, bringing out new forms of relationships
between those involved directly and indirectly
in the Facade Painting Project.
Keywords: School / Community / Artist /
Teacher / Training.

Introdução

O Projeto Artístico/pedagógico “Pintura na Fachada” existe desde 2011 no
Jardim São Marcos, periferia da cidade de Campinas no estado de São Paulo
(Brasil), idealizado por uma professora de Arte do Ensino Básico da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Padre José Narciso Vieira Ehrenberg. Este
projeto tem como objetivo criar um espaço de integração entre a Escola e a
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Relato sobre o Projeto
‘Pintura na Fachada’
idealizado por uma
professora/artista e seus
desdobramentos reflexivos
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Figura 1. Portão de entrada da sede do Projeto. Fonte: própria

Comunidade do bairro Jardim São Marcos por meio de intervenções artísticas
realizadas nos muros das casas dos moradores.
Para iniciar o processo colaborativo de pinturas nos muros, professor/artista juntamente com seu grupo, que chamo nomeio neste artigo como alunos/
aprendizes, partíamos para o diálogo com os moradores, por meio de entrevistas, onde levantávamos questões acerca da comunidade. Algumas questões foram apresentadas aos moradores: O que existe na comunidade e que você gosta
ou não gosta? O que você gostaria que tivesse na comunidade? Quais são as necessidades da comunidade? A partir das respostas perguntávamos aos moradores quais imagens que poderiam simbolizar a resposta deles, e então partíamos
para a produção de imagens, por meio da técnica de stencil para posterior aplicação nos muros das casas. Nos temas a seguir apresentarei aqueles que participaram diretamente do projeto e algumas questões que nos cercaram, colocarei uma descrição breve da metodologia e didática escolhida para a utilização
do muro como meio expressivo, algumas colocações sobre estar na comunidade desenvolvendo um projeto de cunho artístico / pedagógico e uma conclusão.
1. Participantes do Projeto
1.1 O professor/artista

Para relatar da forma mais clara possível esta experiência artístico/pedagógica, teremos um artigo misto de primeira e terceira pessoa, já que ao mesmo tempo em que
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observo o objeto a ser refletido eu também faço parte dele. Meu nome é Mariana Soares Leme e sou Professora de Arte da Rede Pública de Ensino, leciono para crianças,
idealizei e executei o Projeto “Pintura na Fachada” nos anos de 2011 e 2012.
No decorrer de nossas atividades diárias é que descobrimos o que somos.
Quanto tempo nos dedicamos a pensar e organizar maneiras de ensinar ao
outro? Quanto tempo nos dedicamos a um processo poético? Aos poucos nos
construímos profissionalmente por meio daquilo que fazemos rotineiramente,
ou pelo menos passamos a ser reconhecidos por aquilo que fazemos na maior
parte do tempo. E então me pergunto: o que eu sou? Professora ou Artista?
Dentro do projeto “Pintura na Fachada” é possível experimentar estes dois
‘lados,’ já que ao mesmo tempo em que me coloco a pensar maneiras de envolver os participantes nas atividades, pensando na didática e na metodologia,
também disponho-me a pegar o pincel e enfrentar os mesmos dilemas da criação artística, juntamente com o grupo de jovens que estou orientando. Assim,
ao longo de dois anos experimentando este projeto, me vejo exercendo as duas
funções ao mesmo tempo, as vezes mais artista do que professora, as vezes
mais professora do que artista.
Enquanto professora, conviver com meus alunos em sua comunidade traz
uma leitura muito mais ampla acerca da personalidade deles e das questões sociais e culturais que fazem parte de suas rotinas, de certa forma, consigo ‘romper
o muro da Escola’ que me separa deles em alguns aspectos, uma vez que o espaço
formal de educação tenta padronizar e controlar comportamentos por meio de
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Figura 2. Produção de stencil. Fonte: própria.
Este processo artístico/pedagógico possibilitou alguns
desdobramentos reflexivos para o artigo.
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regras de convívio. Esta experiência da professora estar com seus alunos na comunidade é estimulante para o planejamento das atividades artísticas dentro da
sala de aula, consigo elaborar propostas mais coerentes ao perfil dos alunos.
Segundo o pintor Tuneu, “Ir para a escola era uma coisa assustadora, sentia
que todo o universo que vinha da escola era muito mitificado, inatingível, só
para eleitos.”... “Fiquei preocupado em dar satisfação, cumprir alguma expectativa porque, afinal, era uma instituição” (Tuneu, apud Albano, 1999). O artista tem uma maneira própria de organizar seu trabalho, tanto sua criação artística quanto seu trabalho pedagógico, a organização das instituições escolares,
dentro da realidade que conheço, de forma geral é conflituante para o artista,
principalmente em relação ao tempo e espaço, sem dúvida é uma grande conquista que a arte esteja dentro da grade curricular, mas muitas unidades escolares ainda não apresentam acolhimentos às necessidades específicas do ensino
da arte, assim sendo acredito que o Projeto “ Pintura na Fachada” por tratar
de um tempo e espaço optativo e fora dos limites institucionais conseguem dar
vazão para ações artísticas mais potentes.
1.2 O aluno/aprendiz

Assim como o professor/artista vivência um experiência dupla, o grupo de alunos que fizeram parte do Projeto Pintura na Fachada, também têm uma dupla
experiência artística. Dentro do contexto da Instituição Escolar, de modo geral
os alunos recebem enquanto direito e obrigatoriedade uma aula de arte semanal com duração de uma hora e quarenta minutos, onde as atividades desenvolvidas estão relacionadas às Diretrizes Curriculares da Rede Pública Municipal,
assim como o Plano Político Pedagógico da Escola. Aos alunos do quinto ano do
ensino fundamental (entre 9 e 11 anos) é oferecida a oportunidade de participar
do projeto mediante interesse pessoal do aluno e aval dos pais. O aluno passa a
experimentar mais duas horas de atividades artísticas durante a semana, digamos que este grupo de pessoas passa a ter um aprofundamento sobre a experimentação artística, aprofundamento que se dará pelo viés das ações artísticas
que propusemos na comunidade.
3. Como chegar no muro / metodologia e didática

Para um trabalho em grupo, faz-se necessário desenvolver atividades com propósito de criar vínculos entre os participantes por meio do compartilhamento de
experiências. O que havia em comum entre nós todos? Todos nós estávamos no
mesmo local, cada qual com sua experiência sobre o bairro Jardim São Marcos, a
partir daí começamos a construir uma mapa com lugares do bairro que considerávamos mais importantes para cada um, assim começamos a nos conhecer melhor.

Chegar no muro coletivamente e com confiança pede ao grupo experimentar algumas questões artísticas de cunho técnico como: mistura de cores (primárias, secundarias, complementares), o uso da tinta, elaboração de composição,
sobreposição, justaposição, texturas, confeção de stencil, o uso de ferramenta
cortante (estilete), etc. Simulamos o momento em que estaríamos pintando o
muro, algumas vezes cobrimos uma parede com papel kraft para pode experimentar como é pintar com um rolinho de espuma e numa superfície vertical.
O que nós vamos pintar no muro? Era a pergunta que se colocava para nós.
Primeiro foi necessário compreender que o muro apesar de ser uma propriedade
privada na maioria das vezes, que pertence a outra pessoa, é um espaço que fica exposto para o lado de fora da casa, é um espaço que convida as pessoas que passam
na rua a olharem caso tenha algo pintado ou escrito, neste espaço não podemos
colocar apenas coisas nossas, particulares, temos que pensar em coisas maiores,
pensamentos que tenham a ver com outras pessoas além de nós. Para isso buscamos o diálogo com os moradores, levantando questões sobre o Jardim São Marcos
e as possibilidades de simbolizar essas mensagens por meio de imagens colocadas
nos muros, buscávamos saber o que os outros queriam pintado no muro.
4. Juntos atuando e descobrindo a Comunidade

Segundo a artista plástica Fayga “O ideal no ensino é poder partir de conhecimentos e da vivência das pessoas” (Ostrower, 2000: 1) relatando sua experiência sobre como foi ensinar arte para operários de uma fábrica. Ali no nosso
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Figura 3. Trabalhando mistura de cores.
Fonte: própria.

Figura 5. Apropriação do espaço por meio
de pintura no muro. Fonte: própria.
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Conclusão

Ao longo de dois anos de projeto observo essa iniciativa artística/pedagógica
ainda embrionária, trabalho experimental e com potencial. “Os militantes do
bairro já entendem que, além de educação e saúde, cultura também é um direito, que serve para as pessoas criarem redes de sociabilidade” (Nador, 2012).
Para que este entendimento acontecesse, a artista plástica Mônica Nador trabalhou durante quase dez anos na comunidade do Jardim Miriam, penetrar e
criar vínculos com uma comunidade numa esfera mais ampla requer dedicação. Porém mesmo com o curto tempo de vida do Projeto “Pintura na Fachada,”
podemos apontar para conquistas não mensuráveis como a qualidade das relações entre os participantes do projeto, fomento de reflexões sociais e culturais
por meio de um fazer artístico poético e engajado, conquista e apropriação de
espaços expressivos coletivos em espaço público, foi possível experimentar a
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encontro dentro do Projeto “Pintura na Fachada”, professor/artista e aluno/
aprendiz experimentavam novas formas de relacionarem-se e interagirem com
a comunidade. Eu pouco conhecia a comunidade do Jardim São Marcos, mas
podia propor a eles uma experiência como aquele lugar por meio da arte, já o
grupo de alunos/aprendizes tinham muito a me ensinar sobre a comunidade
e podíamos explorar os lugares ainda não conhecidos, assim estabelecíamos
uma troca a partir de nossas vivências pessoais.
Por meio de ações artísticas pensadas com o intuito de explorar o espaço e nossa
maneira de relacionar-se, caminhávamos pela comunidade para compreender
quais eram essas relações e as possibilidades de intervenção. Experimentamos
pensar cor e forma para a construção de pipas que depois alçaram voo para ocupar a paisagem, brincamos de esconder pistas pelas ruas para estimular a atenção e a memória, desenhamos mapas no chão representando uma realidade vivida e uma realidade sonhada. As experiências semanais construíam para nós
uma memória e um reconhecimento enquanto grupo pertencente a comunidade, buscávamos ocupar aquilo que considerávamos nosso lugar. “Eu vim para
a periferia para formar vínculos” (Nador, 2012) afirma a artista plástica Mônica
pautando-se na experiência que obteve no Jardim Miriam, periferia da cidade
de São Paulo, neste projeto a artista buscava novas formas de relações para além
do circuita tradicional de arte. Propor-se a criar vínculo é um grande alicerce
para qualquer trabalho que tenha intuito de aprofundamento, desde o início de
minha relação de trabalho com a Escola Pública e com a Comunidade do Jardim
São Marcos a necessidade de pertencer àquele local fazia-se presente, com o
passar do tempo realizar este projeto começava a fazer parte de minha identidade enquanto artista e professora, fez e ainda faz parte de minha formação.
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arte como forma de encontro de pessoas que compartilharam valores culturais
e estéticos diferentes.

Referências
Albano, A. A. M. (1999) O espaço do desenho:
a educação do educador. São Paulo:
Loyola. ISBN: 85-15-00456-9
Albano, A. A. M. (1998) Tuneu, Tarsila e outros
mestres — o aprendizado da arte como
um rito da iniciação. São Paulo: Plexus.
ISBN: 85-85689-43-9

Contactar a autora: mariana.nrl@gmail.com

Nador, M. (2012) “Mônica Nador democratiza
a arte em SP.” Revista Eletrônica
Brasileiros. São Paulo [Consult. 201204-11] Disponível em URL: http://www.
revistabrasileiros.com.br
Ostrower, F. (2004) Universos da Arte. São
Paulo: Campus. ISBN: 85-352-1261-2

MARTA NEGRE BUSÓ & JOAQUIM CANTALOZELLA PLANAS

Marta Negre Busó: Espanha, artista y profesora, Departamento de Pintura, Facultad de Bellas
Artes, Universidad de Barcelona. Doctora en Bellas Artes.
—
Joaquim Cantalozella Planas: Espanha, artista y profesor, Departamento de Pintura, Facultad
de Bellas Artes, Universidad de Barcelona. Doctor en Bellas Artes.

Resumen: “Bòlit_Residents” fue un proyec-

to que se realizó en el IES Carles Rahola en
2012, con estudiantes de segundo curso de
secundaria y que tenía como eje vertebrador
el tema de la ciudad y sus periferias. El objetivo era estimular su creatividad, sensibilidad
y capacidad crítica, así como motivarlos para
que trabajaran desde el arte contemporáneo.
Palabras clave: arte / espacio urbano / pedagogía del arte

Title: The city limits. Recognizing the urban

space through contemporary art
Abstract: “Bòlit_Residents” is a project that
was developed at Carles Rahola high school in
2012, focusing on the topic of “Cities and their
peripheries.» The project aimed to trigger creativity, sensibility and critical thinking among
12-year-old students, and to motivate them to
work within contemporary art
Keywords: art / urban space / art education.

1. Introducción

La propuesta, ideada por el Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona, se
basó en la realización de un taller con estudiantes de plástica de segundo curso de educación secundaria, es decir, de 12 años de edad. Con la actividad se
pretendía, por un lado, que los estudiantes visualizaran el proceso creativo de
un artista, y por el otro, que este artista plantease un programa educativo, consensuado con los profesores del centro, que siguiese las premisas conceptuales con las que estaban trabajando. La principal directriz que guió el proyecto
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Los límites de la ciudad.
Reconocer el espacio
urbano mediante el arte
contemporáneo
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Bòlit_Residents fue la convicción de que la mejor forma de aproximarse al arte
contemporáneo es mediante la conexión directa del estudiante con el entramado artístico y profesional. De hecho, esta acción se inscribía dentro de la muestra Ænvers_Girona. Mapes intangibles, en la que diferentes artistas proponían
reflexiones en torno a la ciudad y su representación, todo ello a partir de investigaciones cartográficas y de la posibilidad de generar otros mapas basados en
experiencias individuales o colectivas de los habitantes de Girona. Marta Negre, una de las artistas que participó en la muestra y coautora de esta ponencia,
fue escogida para realizar la residencia en el centro educativo. En el presente
artículo presentamos el desarrollo del proyecto, los retos que se plantearon, el
seguimiento de las actividades, el análisis de los resultados plásticos y la valoración final de la experiencia.
2. Dar a conocer el arte contemporáneo a los estudiantes

El objetivo del proyecto era acercar el arte al ámbito educativo y ofrecer una
actividad complementaria que sirviese a los estudiantes para introducirse en el
terreno de la creación contemporánea. Se pretendía que actuasen no sólo como
observadores sino también como participantes, es decir, como sujetos activos
capaces de realizar una propuesta creativa propia. Para que esto fuera posible,
se plantearon una serie de actividades con la función de mostrar cuáles son los
diferentes factores que intervienen en la elaboración de una obra, empezando
en el momento de su concepción, para continuar con la producción o la presentación al público. En definitiva, se propuso una revisión crítica que permitiera
mostrar la complejidad implícita del trabajo del artista y su ineludible relación
con el entramado social y artístico.
Cabe decir que el taller ocupó una sesión de entre una hora y hora y media a
la semana y se prolongó durante casi tres meses, tiempo en el que se intercalaron conferencias, trabajos prácticos y presentaciones.
2.1. Binomio centro de arte — artista

Se consideró que facilitar el diálogo entre estudiantes y profesionales del arte
era la forma más óptima de tomar conciencia de cómo se elabora una exposición. Por este motivo, la directora del Bòlit, Rosa Pera, propuso tres charlas:
en una participó ella misma; en la otra, la comisaria del proyecto, Flora Bacquelaine, y en la última, la artista residente (Figura 1). Así, implicando a todos
los promotores del evento, los estudiantes conocieron de cerca la organización
de una exposición, la infraestructura que se requiere, los entes participantes
y los múltiples pasos que se siguen para llevarla a término. Rosa Pera explicó
cómo funciona y cuál es la finalidad de un centro de arte contemporáneo. Flora
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Bacquelaine comentó su proyecto, relatando el marco conceptual que vehiculó
la propuesta, los criterios para escoger a los artistas y el trabajo conjunto con
el Bòlit. Finalmente, Marta Negre presentó su recorrido artístico, habló de la
relación del artista con los centros de producción y exhibición, e introdujo las
premisas que seguiría en su propuesta creativa para la muestra Ænvers_Girona.
En definitiva, el estudiante pudo visualizar la gestión que subyace bajo la organización de una exposición de arte y, al mismo tiempo, conocer las inquietudes
y las intenciones de sus promotores.
2.2. El tema: los límites de la ciudad

En el taller se abordaron aspectos conceptuales de la exposición Ænvers_Girona, propuesto por Flora Bacquelaine. Durante aquel periodo, Marta Negre estaba
trabajando en unas obras en las que se investigaba la arquitectura situada en los
límites de la ciudad, buscando recorridos marginales diferentes a los que figuran
en los mapas oficiales. Su trabajo topográfico y de archivo tenía como objetivo
incidir en aspectos como lo mutable o lo extraño del imaginario colectivo. Para
la artista, la periferia de la ciudad constituye una metáfora sobre la contingencia
del espacio urbano. Este espacio limítrofe se erige como un no lugar, un espacio
en permanente transformación donde el paisaje libra su batalla entre lo natural y
lo artificial. Este contexto fue el punto de partida tanto del proyecto de la artista
como del taller en el centro educativo. Cabe señalar aquí que el planteamiento
pedagógico no se establecía desde el principio de mímesis alumno-profesor ni
pretendía situar la práctica de la artista como modelo, tan sólo se intentaba que
los estudiantes tuvieran un ejemplo de trabajo en el momento de empezar a elaborar sus propuestas. Debemos tener en cuenta que tratándose de estudiantes de
doce años y sin ningún tipo de experiencia artística a este nivel, ofrecerles ciertas
guías les ayuda a asimilar metodologías de trabajo y a ponerlas en práctica.
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Figura 1. Imágenes de las conferencias. Fotografías de Miquel
Ribot. Fuente: Bòlit, Centre d’Art Contemporani.
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Figura 2. Imagen del taller. Fotografía de Miquel Ribot.
Fuente: Bòlit, Centre d’Art Contemporani.

2.3. Talleres: formas de representar la ciudad

Partiendo de los conceptos anteriormente expuestos, se organizaron líneas de
trabajo, actividades y talleres que permitieron a los estudiantes investigar la periferia de la ciudad y desarrollar sus propuestas creativas. Así, los alumnos, a partir
de ideas y de experiencias concretas, pudieron desarrollar recursos propios del
arte contemporáneo, a la vez que observaban su entorno desde parámetros poco
comunes para luego gestionar toda esta información de forma artística. A continuación enumeramos las diferentes prácticas que se llevaron a cabo:
1. En el primer día del taller se realizó una salida con la finalidad de investigar
la periferia de la ciudad. Se proporcionó una cámara de un solo uso a cada
uno de los estudiantes para que realizaran doce fotografías y capturaran
lo que consideraran representativo del espacio recorrido, incidiendo en
aspectos como lo natural versus lo artificial o la mutación de la ciudad. Se
escogió este tipo de cámara porque hay un límite de fotos, cosa que obliga a los estudiantes a tomar decisiones certeras y a seleccionar desde un
principio el encuadre adecuado según sus intereses.
2. En la siguiente sesión los estudiantes trabajaron a partir de la técnica
del collage con las fotografías que habían realizado. De esta manera se
les invitaba a crear paisajes periféricos imaginarios. Se escogió esta técnica porque permitía la libre reelaboración de un trabajo previamente
realizado por ellos mismos y la producción de imágenes que, mediante
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la yuxtaposición, rompen con los estereotipos visuales (Figura 2 y 4).
3. También a partir del collage los estudiantes elaboraron construcciones
ficticias que incorporaron a los paisajes realizados en la sesión anterior.
La metodología que debían seguir era superponer elementos geométricos
para así crear un mundo imaginario paralelo al previamente identificado.
La finalidad era que se dieran cuenta de que imaginación y creatividad
son herramientas viables para abordar la realidad y proponer alternativas
(Figura 3 y 5).
4. Para terminar este proyecto, planteado a modo de work in progress, se
trabajó con el dibujo sobre papeles vegetales reproduciendo la lámina
elaborada en la sesión anterior. Se procuró dar profundidad mediante las
capas de transparencia propias de este tipo de papel. Es decir, en la capa
de fondo se representaron elementos naturales; en otro vegetal, objetos
artificiales como construcciones, coches, máquinas o carreteras, y en el
último vegetal se incluyó la figura humana o animal (Figura 6).
5. Para realizar la siguiente sesión dedicada al arte sonoro, se invitó al artista
Martí Ruiz Carulla, que realizó una presentación teórica para introducir
a los estudiantes en esta rama del arte, y para mostrar que tomando conciencia del sentido auditivo se amplia el abanico de percepciones. A continuación, el artista propuso una salida en la cual se registró el sonido ambiental con el propósito de evidenciar que la ciudad se expandía más allá
de los límites establecidos en los planos, es decir, que la representación
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Figura 3. Imagen del taller. Fotografía de Miquel Ribot.
Fuente: Bòlit, Centre d’Art Contemporani.
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Figura 4. Sergi Gómez: collage fotográfico. Fuente: propia

cartográfica podría ser también posible mediante otros factores, en este
caso sensoriales, como el ruido (Figura 7).
6. A partir de la experiencia sensorial, al cabo de una se planteó un ejercicio
mnemotécnico en el cual se propuso a los estudiantes que dibujaran encima de un mapa las imágenes de los sonidos que recordaban haber escuchado. Es decir, que construyeran una cartografía de lo sonoro.
2.5. Resultados plásticos

Así pues, se realizaron cinco trabajos prácticos utilizando básicamente la fotografía, el collage y el dibujo. Los materiales que se escogieron respondían fundamentalmente a cuatro factores: que fueran fáciles de manipular, que respondieran a una economía de medios, que proporcionaran cierta inmediatez en los
resultados y que fueran fáciles de transportar.
Teniendo en cuenta la edad de los estudiantes y el tiempo del que se disponía, se propusieron retos que fueran asumibles, procurando que todo ello
no comportara una merma en los propósitos o en la calidad de los proyectos
resultantes. De hecho, antes de empezar el trabajo se mostraron imágenes de
artistas que habían trabajo con este recurso durante el siglo XX y XXI, lo que
permitió a los estudiantes conocer nuevas posibilidades plásticas y aplicarlas
en sus propuestas. Una vez finalizada la experiencia, pudimos sacar las siguientes conclusiones:
– La elevada capacidad de los estudiantes de secundaria de comprender los
conceptos transmitidos si éstos se presentan de forma clara y concisa. Si no
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Figura 5. Anna Fuente: collage. Fuente: propia.
Figura 6. Kilian Garcia: Lápiz sobre papel vegetal. Fuente: propia.
Figura 7. Imágenes del taller dedicado a registrar el sonido
ambiental de la ciudad. Fuente: propia.
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Figura 8. Vistas del material expuesto. Instituto de Educación
Secundaria Carles Rahola. Fuente: propia.

es así, los mismos estudiantes se desorientan y piden ayuda con facilidad.
– La capacidad de procesar los conceptos y traducirlos en una obra plástica.
– La espontaneidad en sus comentarios y el interés por los temas tratados.
– La curiosidad por las actividades de los profesionales del arte, con preguntas directas a los conferenciantes.
– La alta capacidad creativa de la mayoría de los estudiantes.
– La necesidad de que un adulto supervise y apruebe sus propuestas creativas.
– La voluntad de trabajar en grupo, intercambiando posibilidades creativas.
2.4. Exposiciones

Para finalizar el taller se realizaron dos sesiones dedicadas a la presentación
pública de los trabajos. La primera muestra se realizó en el mismo centro educativo, convirtiendo el aula en un espacio expositivo, aprovechando paredes,
mesas y ventanas. Por ejemplo, se seleccionó una fotografía realizada por cada
estudiante y se colgaron ampliadas a modo de friso. En las mesas se dispusieron
los mapas sonoros y los collages; en las ventanas, los vegetales, que iluminados
desde el exterior permitían visualizar de forma óptima los dibujos a modo de
cajas de luz. Finalmente, en el pasillo, se colgaron una selección de los collages
más representativos (Figuras 8).
La segunda muestra se realizó en el Bòlit, donde los trabajos se presentaron
en dos libros de artista y un monitor. Así mismo, la muestra iba acompañada de
un vídeo con las imágenes y el audio del recorrido (Figuras 9 y 10).
Estas experiencias permitieron a los estudiantes enfrentarse al hecho expositivo, observando sus resultados y reconociendo la figura del espectador y su
influencia en el momento de la presentación pública.
3. Conclusión

En definitiva, la propuesta tenía como objetivo estimular la creatividad, la
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sensibilidad y la capacidad crítica de los estudiantes de secundaria, así como
motivarlos para que descubrieran qué es y cómo se puede trabajar en arte. Pese
a las limitadas posibilidades que tiene un pequeño proyecto como este, creemos que se consiguió realizar una experiencia de aprendizaje en la que se incidía en los tres objetivos que, según Yves Michaud, deberían tener las escuelas
de arte: aprender, practicar y producir (Michaud, 1999: 18).
Los resultados fueron óptimos por motivos que merece la pena destacar. En
primer lugar, la promotora de la propuesta, Rosa Pera, fue capaz de crear un
contexto adecuado para situar el proyecto, tanto por el tema como por el centro
escogido: el Instituto de Educación Secundaria Carles Rahola de Taialà. Su director, Quim Ruhí, estaba dispuesto a acoger una actividad innovadora y trabajar para que esta se llevase a cabo de la mejor forma posible. Así mismo, la labor
conjunta con las profesoras de artes plásticas, Noemi Álvarez y Montse Miquel,
permitió integrar coherentemente el taller de la artista al programa pedagógico
de la materia. En segundo lugar, se debe resaltar la lógica conceptual y práctica
de las actividades planificadas, lo que permitió que los estudiantes entendiesen
el proyecto de forma holística. Primero, se los introducía en el terreno del arte
contemporáneo mediante la ayuda de profesionales y, a continuación, se les
proponía que ellos mismos fueran partícipes y cómplices de la complejidad del
proceso creativo. El hecho de poder colaborar con una artista permitió que los
estudiantes establecieran un puente entre la realidad profesional y la escuela,
aspecto que muchas veces, y por muy distintas razones, la idiosincrasia de las
aulas no puede ofrecer.
Por otro lado se plantearon y desarrollaron ejercicios que les ayudaron a conocer nuevos recursos plásticos, y se les mostró que a través de la creación se
pueden proponer otras formas de pensar y representar el mundo, invitándoles
a hacer lo mismo. Es evidente que la visión que generalmente tiene la sociedad del arte está abonada de mitos que se han ido instaurando de manera lenta
pero sólida en el inconsciente colectivo, y entendemos que desde la educación,
empezando en primaria o secundaria, se pueden desmantelar. La finalidad del
proyecto fue enseñar a los jóvenes que la creación se vincula a nuestro entorno
más inmediato y a nuestra sociedad, y que es, siguiendo a Elliot W. Eisner, “una
manera de crear nuestras vidas ampliando nuestra conciencia, conformando
nuestras actitudes, satisfaciendo nuestra búsqueda de significado, estableciendo contacto con los demás y compartiendo una cultura” (Eisner, 2004: 19).
Finalmente, cabe señalar que los buenos resultados se vieron reflejados en
los comentarios que los participantes dieron a los medios de comunicación encargados de registrar el evento. Diferentes estudiantes hablaron de manera muy
positiva de esta experiencia que definieron como “alternativa” y “motivadora,” y

Figuras 9 y 10. Vista del material expuesto. Bòlit Centro
de Arte Contemporàneo Girona. Fuente: propia.
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reconocieron que les había permitido “ser mucho más conscientes de todo lo que
hay detrás de la creación artística contemporánea.” Así mismo, el director de la
escuela aplaudió la iniciativa recordando que “la educación es algo más que estar
dentro de las aulas” (Camps, 2012).
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Resumo: Este artigo pretende abordar a rela-

ção entre escolas e museus de arte contemporânea, identificando problemas e suscitando
questionamentos, com base nos resultados
do projecto europeu ITEMS (Innovative
Teaching for European Museum Strategies) e
na minha experiência de visitar museus, quer
como professora com as minhas turmas, quer
como visitante individual, quer ainda como
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Title: From the classroom to the museum: in-

equality and divergence in school visits to museums of contemporary art
Abstract: This article aims to be an approach to
the the relationship between schools and museums of contemporary art, identifying problems
and raising questions, based on the results of the
ITEMS European project (Innovative Teaching for European Museum Strategies) and in
my experience of visiting museums, either as a
teacher with my classes, either as an individual
visitor, or even as an observer of school visits.
Keywords: relationship school-museum / ITEMS
/ contemporary art museums / inequality.

Abordagem ao problema

As visitas escolares a museus de arte têm sido uma prática recorrente utilizada por
grande parte das professoras de Educação Visual no ensino básico. Os objetivos
destas visitas variam de professora para professora, de acordo com os contextos

Figura 1. Atividade na Casa das Histórias Paula Rego proposta
pela educadora museal, na qual as/os alunas/os do 8º ano
foram solicitadas/os a colorir um desenho fotocopiado. (2013).
Fonte: própria.

515
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

específicos de cada turma. Tendo em conta os objetivos propostos pela escola quando planeia visitas a museus, a relação entre estas duas instituições deveria ser empática e eficaz. Mas será que os discursos dos museus estão adaptados às escolas?
Será que as escolas têm uma atitude compatível com a que os museus esperam?
Porque é que muitas/os alunas/os acham as visitas aborrecidas? Alguns contributos para possíveis respostas a estas questões podem ser encontrados num estudo
realizado no âmbito do projecto europeu ITEMS (Innovative Teaching for European Museum Strategies), que tentou compreender como se relacionam escolas e
museus. O resultado deste estudo, apresentado em Serralves, em Outubro de 2012
no seminário “Atravessar Pontes entre Escolas e Museus,” fornece indicadores de
que nem sempre os discursos dos museus vão ao encontro das necessidades das
escolas, bem como nem sempre as atitudes das escolas são compatíveis com o desenvolvimento de um trabalho producente por parte dos museus (Eça & Ornelas,
2011). Regra geral, os museus tipificam os seus públicos e constroem ideias sobre os
comportamentos das professoras e das turmas (Figura 1), que, idealmente, “devem
acreditar no que o museu expõe, posicionando-se a partir dos mesmos valores, conhecimentos e expectativas de quem organiza a exposição” (Padró, 2009: 41).
Por outro lado, as professoras consideram, muitas vezes, numa visão muito fechada, que o Museu é uma extensão da aula, onde o alunado deve adquirir determinados conhecimentos e, assim, acabam por utilizar o Museu como

516
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

apoio ao currículo escolar (Gómez, 2009). Para descrever algumas situações
que considero importantes para estabelecer uma perspectiva possível sobre a
relação entre escolas e museus, recorrer-me-ei também, neste texto, da minha
experiência de visitar museus, quer como professora, com as minhas turmas,
quer como visitante individual, quer ainda como observadora de visitas escolares. Desta minha experiência, concluo que há desencontros entre o discurso do
museu e as necessidades da escola e que esta relação é desigual, pois na maior
parte dos casos o museu assume uma posição hegemónica perante a submissão da escola às regras e discursos do museu. Estes discursos são direcionados
(Ellsworth, 2005), “ensinando” as/os alunas/os a reproduzir uma verdade universal, de acordo com práticas modernistas que não permitem o micro-relato
(Acaso, 2012), acabando, assim, por não contribuir para o pensamento crítico
como meta pedagógica.
1. Desencontro

O estudo que foi elaborado para o projeto europeu ITEMS (baseado em questionários de resposta aberta e fechada) apresenta um conjunto de situações que
levam a crer que a forma como escolas e museus se relacionam é, muitas vezes,
desencontrada. Cada parte cria determinadas expectativas sobre a outra parte e o momento do encontro defrauda, por vezes, as expectativas criadas. Por
exemplo, os museus creem que a maioria das professoras não prepara as turmas
para a visita guiada/orientada e que isso impede uma sensibilização adequada
para o conteúdo de cada visita (Eça & Ornelas, 2011). “A maioria dos alunos faz
parte de um público muito pouco formado, alguns com referências da História
de Arte mas que quase nunca vão até à contemporaneidade,” refere-me uma
educadora de museu. Esta é uma expectativa que o museu cria sobre o público
escolar que recebe: que as turmas venham preparadas. Por seu turno, a maioria
das professoras referiu, neste questionário para o ITEMS, que prepara as suas
turmas antes das visitas, o que leva a crer que há um desencontro na utilização
do conceito preparar. Cerca de 20% das professoras inquiridas referiram que
os museus não entendem o funcionamento das escolas e 14% indicaram ter dificuldades no contacto com os museus (Ornelas, 2012). A escola acredita que o
museu educa e muitas vezes apropria-se daquilo que o museu lhe pode oferecer através uma ligação excessiva aos currículos escolares. A escola crê que o
museu poderia ser um lugar mais livre, mas como o museu cataloga as pessoas
como pertencentes a um determinado perfil de visitante, acaba por limitar essa
liberdade, pois ao catalogar, significa que espera que as pessoas tenham determinados comportamentos ajustados ao perfil tipificado (Eça, Saldanha &
Vidal, 2012).

(...) [abordando temas] relevantes, atuais e orientados por uma visão de escola aberta ao património artístico e natural, sempre que possível partindo da relação com
o meio envolvente, de propostas dos alunos ou da abordagem ao universo das artes
visuais em Portugal (DEB, 2001: 161).

Se os temas abordados pelo museu vão ao encontro do que se passa na vida e da
sociedade contemporâneas, é caso para perguntar porque é que algumas/uns alunas/os encontram momentos de aborrecimento nas visitas? (Moutinho & Ferreira,
2007; Oliveira, 2009; Triggs & Wishart, 2010).
Por sua vez, as professoras também apresentam ideias pré-concebidas e expectativas sobre o funcionamento dos museus: “espera-se que os mediadores culturais saibam que não será apenas pela fruição, ou pela contemplação desinteressada
ou ainda pela apreciação de obras de artes visuais que atingiremos nossas metas.”
(Eça, 2010). E se muitas professoras entram em contacto com os museus para que
estes lhes preparem visitas e atividades específicas relacionadas com o currículo
escolar, devem ter em conta que, de acordo com a perspectiva das educadoras, “o
professor que leva os alunos ao museu para uma visita orientada ou outro tipo de
atividade, não a deve considerar como uma extensão da aula, mas sim uma atividade na qual se pretende uma forma diferente de olhar a arte, de estar e participar
na sociedade” (Oliveira, 2010: 198), pois os museus também têm um programa e
objetivos a cumprir, que não são os mesmos das escolas.
2. Desigualdade

Uma relação justa entre duas partes − escola e museu − pressupõe que ambas
estejam em igualdade, o que não acontece em Portugal: regra geral, à excepção de projetos pontuais, a escola vai ao museu, mas o museu não vai à escola.
Por isso, a relação entre estas duas instituições é uma relação de poder desnivelada e, portanto, desigual, embora noutros países seja possível encontrar
projetos nos quais as deslocações dos museus às escolas são comuns, como por
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Também algumas referências bibliográficas sobre este tema vão no sentido
do desencontro entre estas duas instituições. Leite e Vitorino estão em crer que
a diferença entre a aprendizagem no museu e na escola reside no facto de, ao
contrário da escola, no museu os temas abordados estão “intimamente ligados
à vida e à sociedade contemporâneas” (Leite & Victorino, 2008: 13). Esta afirmação pode causar estranheza no meio escolar, já que as escolas se encontram
sensibilizadas, através do que se encontra definido no currículo nacional, para
utilizarem metodologias de trabalho que pressuponham uma ligação à comunidade em que se inserem:
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exemplo em Espanha (Garaigorta, 2012; Hernández, 2013). Em Portugal, o museu mostra a sua casa, mas não parece ter interesse em conhecer a casa de quem
o visita, porque também a escola crê que nada terá para lhe ensinar. Uma das
responsáveis pelo Programa de Educação Estética e Artística criado pelo então
Ministério da Educação, programa que visava a formação de professoras, descreve: “O museu serve para elevar o conhecimento das crianças. (...) Queremos
autonomia para que os professores possam ir sozinhos com os alunos ao museu” (Marques, 2012), assumindo que as professoras não são capazes de ir sozinhas com as suas turmas aos museus sem serem primeiro “elevadas” até um
nível de conhecimento que seja digno de tal tarefa. O conhecimento de que as
professoras possam ser detentoras é anulado porque não é reconhecido como
verdade. O mito da verdade universal e absoluta é desmontado pelas práticas
pós-modernistas, assumindo que não há nada que seja verdadeiro no sentido
estrito da palavra porque os critérios com que decidimos o que é verdadeiro ou
falso depende de nós (Ibañez, 2001). Os micro-relatos das professoras deviam
ser tidos em conta nestes processos precisamente pela mesma razão pela qual
são excluídos: a subjetividade que lhes é inerente. Será mais producente que
o museu eduque a partir dos micro-relatos, as experiências pessoais, subjectivas, atravessando os formatos que se pretendem eruditos (Padró, apud Juanola,
2010). No entanto, o museu adopta um tipo de discurso resolvido, direcionado,
que exclui os restantes:
Por mais neutral que seja um museu, um educador, um folheto, um website qualquer
que seja, sempre se transmitirá algo. Até o famoso CUBO BRANCO que todos os
museus têm incorporado como sistema de decoração aparentemente neutra, acabou convertendo-se num conceito de classe vinculado a uma classe alta cultural...
(Acaso, 2011)

Noutro registo de relação desigual entre estas duas instituições, é comum assistirmos a conferências, seminários e ações de formação sobre a temática museus e educação onde profissionais de museus falam para uma assistência composta por profissionais de museus e, muitas vezes sobretudo, para professoras,
enquanto o contrário não se verifica: o museu fala, a escola escuta. Raramente
estes eventos deixam tempos para debates, marcando uma posição de que apenas umas podem aprender com as outras e nunca o contrário. São exemplos:
o encontro “Oberv@rte,” no Museu de Arte Antiga, em Março de 2013, o seminário “Museus, Educação e Cultura Científica,” na Universidade de Évora,
em Novembro de 2012, ou o seminário “Serviços Educativos em Portugal” no
Museu de Arte Antiga em Fevereiro de 2011.
Muitas das professoras de Artes Visuais são artistas, mas nunca são

Em Portugal, não há notícia de ter havido (...) presença de artistas no meio escolar,
apesar de terem existido ou ainda subsistirem experiências pontuais (...) a presença
do professor na escola é indispensável, a do artista, não é (Xavier, 2004).

Desta forma, reserva-se o lugar de artista (maioritariamente homens) para o que
expõe no Museu, e o lugar de professora (maioritariamente mulheres) para a que
ensina na Escola.
Por outro lado, nas visitas chamadas “de estudo” a museus, a escola arrasta
consigo, muitas vezes, exigências demasiado centradas nos regimes de avaliação das/os alunas/os. As professoras, quando levam as suas turmas a museus,
não raramente lhes pedem que façam um trabalho de pesquisa ou que preencham uma ficha, em casa ou até mesmo no local da visita que “conta para nota.”
Estas estratégias estão muitas vezes desligadas da construção de conhecimento e muito mais se identificam com o controlo da disciplina comportamental:
“Se eu não lhes der nada para fazer, não tomam atenção nenhuma à visita,”
comenta uma professora. É neste sentido que as / os alunas / os tendem a considerar a visita como uma extensão da escola.
O museu tem o poder de proporcionar um olhar sobre o mundo que rodeia
as/os estudantes, mas nem sempre está vocacionado para mais do que explicar a história da arte ou o processo criativo do artista, sempre com muitas regras explicadas antes do início da visita: “não se pode tocar,” “não se pode tirar fotografias com flash” ou “pode-se fotografar mas não se pode apanhar as
obras,” “não se pode falar alto,” “não se pode transportar mochilas,” “não se
pode comer,” “garrafas de água não podem entrar,” “não se pode ouvir phones,” “não se pode aproximar demasiado das obras.” Ainda antes de iniciarmos
a visita, o Museu é já um lugar onde “não se pode,” um lugar de proibições que
espera de nós, visitantes, um comportamento-tipo, a representação do visitante ideal (Padró, 2011). O controlo da disciplina vai sendo lembrado de vez em
quando com “Chiu!,” por parte das professoras. Um grupo de meninas / os do

519
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

lembradas como tal pelo museu, sendo comum nos discursos das educadoras
de museus durante as visitas recorrerem a expressões como “a intenção deste artista” e, mais adiante, “a vossa professora já vos deve ter explicado...,” na
ideia de que a professora é a que ensina e o artista é o que tem direito a estar no
museu. Aliás, até mesmo a escola contribui para acabar com a artista que há em
cada professora que o fora antes de ser professora, dando a entender que não se
pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, como ilustra a frase que pode ler-se
num relatório conjunto do Ministério da Educação e do Ministério da Cultura,
quando ainda eram organismos separados:
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Figura 2. Visita escolar ao Museu Coleção Berardo:
a educadora museal dá uma explicação sobre a obra de
arte às/aos alunas/os, enquanto estas/es e a professora
permanecem em silêncio. (2013). Fonte: própria.

pré-escolar são repreendidos/as pelo barulho das suas conversas: “O que é isto?
Querem ficar de castigo?,” diz a professora. Acatam e nem ousam tocar na obra
Penetrável de Helio Oiticica, observando-a de relance apenas, contrariamente
à intenção do artista.
Nas visitas guiadas nunca são as/os visitantes que escolhem o percurso:
“a entrada é por aquele lado,” explica-me uma vigilante estendendo o braço
para o local onde o comissário determinou ser o início da exposição. O mesmo
comissário escreveu os textos da exposição contendo inúmeras referências a
movimentos artísticos da História da Arte e um vocabulário sofisticado, incompreensível para, creio, a maioria dos/as visitantes a quem resta a contemplação das obras, crendo no que está exposto e situando-se nos mesmos valores
e conhecimento do comissário, sem lugar à subjetividade, como um poderoso
veículo para definir a posição relativa que ocupam os indivíduos dentro da sua
comunidade (Duncan, 1995). Um aluno comenta, já na escola, depois da visita:
“Aquilo é para pessoas mais velhas.” “Porquê?,” pergunto. “Não me considero
burro, mas os adultos entendem melhor.” O museu constrói um discurso expositivo no qual as/os alunas/os e, muitas vezes também as professoras, não se
reveem, pois mostram-lhes fragmentos da história que elas/es não conhecem,
numa conceção modernista da educação artística (Padró, 2009).
As visitas guiadas não são de todo dialógicas. Parece haver uma tentativa,
por parte das educadoras de museus, de criar um diálogo com as / os alunas / os
com lugar à subjetividade, mas o objetivo final é o de os fazer levar a respostas

Conclusões

Para que se altere esta realidade de relação desencontrada e desigual entre a escola e o museu, o desafio seria, em primeiro lugar, o de tornar esta relação entre
escola e museu mais igualitária. Que desejável seria assistirmos à descida do
museu do seu pedestal para encarar a escola como um lugar de aprendizagem
tão válido quanto aquele. Partindo de uma posição igualitária poderíamos passar a um trabalho conjunto para desmontar a relação de poder que existe, tanto
num como no outro contexto, entre os que ensinam e os que aprendem, criando espaços para que todas/os possam ter uma voz ativa de forma democrática,
aceitando a subjetividade de todas/os os intervenientes, que passam a ser visíveis. É a necessária passagem do macro-relato para o micro-relato (Acaso, 2012).
Algumas das professoras inquiridas durante o estudo elaborado para o projeto ITEMS sugeriram que tanto a escola como o museu poderiam ter uma pessoa responsável por fazer a articulação entre as duas instituições e que isso facilitaria o processo (Ornelas, 2012), mas é importante que, tanto a escola como
o museu, tenham como meta pedagógica o pensamento crítico e para isso é necessário que todas as ações que levem a cabo tenham repercussões na vida real
dos/as participantes da ação educativa (Acaso, 2009). A Escola, voltada para
os currículos e para as exigências de cumprimento dos programas escolares, é,
para muitas/os alunas/os um local de aborrecimento onde não existe prazer e
poucas vezes consegue relacionar-se com o exterior de modo a implicar as/os
estudantes no desenvolvimento de projetos que lhes interessem. É esta realidade que tem de mudar. Os projetos conjuntos entre escola e museu, partindo de
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que já estão previamente determinadas: numa visita escolar a um museu, a
educadora que conduz a turma pela exposição, pergunta se sabem o que é o
minimalismo. Uma aluna diz “é feio.” A educadora ri-se e explica que o minimalismo é quando o supérfluo sai. A subjetividade da aluna que falou foi anulada. Numa outra visita escolar, a educadora pede à turma que explique como
compreende uma determinada obra. Cada uma / um dá a sua explicação sobre
o que entende que significa a obra, por vezes com dúvidas se estarão corretas/os
ou não. A educadora ouve e no fim diz: “Então eu vou-vos dar aqui a perspetiva
do artista. Grande parte de vocês está muito perto da ideia que o artista queria
transmitir.” Assim, as subjetividades, os micro-relatos criados pelas / os alunas
/ os acabam por não servir para nada. Quando as/os estudantes acenam com a
cabeça porque “compreendem,” mesmo que depois discordem, estão a reproduzir o discurso direcionado (Ellsworth, 2005), através de uma prática muito
escolar: a educadora fala e as/os alunas/os e as professoras ouvem, de preferência, em silêncio, respondendo apenas quando se lhes pergunta algo (Figura 2).
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uma posição igualitária, democrática e com lugar à subjetividade, podem ser a
chave para que se consiga alterar o paradigma educativo nestas duas instituições.
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Resumo: O relato contempla o processo vi-

venciado junto ao projeto “Experienciando o
Desenho,” implantado em 2010, em uma escola pública de ensino fundamental, vizinha
ao Centro de Artes da Universidade Federal
de Pelotas. O programa enfatiza o desenho
como instrumento de construção do conhecimento, propondo práticas instigantes que
visam ampliar a percepção visual, a capacidade expressiva e comunicativa dos educandos. A metodologia utilizada é aberta às contribuições do acaso, valora o cárater lúdico e
prazeiroso do desenho, buscando promover
o reencantamento de mundo.
Palavras chave: arte-educação / desenho /
expedição.

Title: Experimenting with drawing in primaryAbstract: The report covers the process from by

the project “Experiencing the Drawing” implemented in 2010, in a public school elementary
school neighboring the Arts Center of the Federal
University of Pelotas. The program emphasizes
the drawing as a tool for knowledge construction, proposing provocative practices that aim
to enhance the visual perception, expressive
and communicative ability of the students.
The methodology is open to the contributions
of chance, evaluates playful and pleasurable to
draw, seeking to promote the re-enchantment
of the world.
Keywords: art education / drawing / expedition.

Traçando as primeiras linhas

Experienciando o Desenho compreende a pesquisa, o ensino e a extensão universitária, articulados de forma indissociada, as ações repercutem umas sobre as
outras, alimentando produções, reflexões e desdobramentos, que culmina com a
qualificação de todos os envolvidos no percurso. O projeto, implantado em 2010, se
vincula ao programa extensionista do Centro de Artes/UFPel voltado a promoção
da arte e da cultura junto a comunidades da periferia. Essa atuação se estabelece
a partir da parceria instituída entre Escola e Universidade, propondo um espaço
de permanente diálogo para a troca de saberes e experiências, permitindo que
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discentes do curso de Artes Visuais possam vivenciar práticas educativas, a partir
da atuação direta na comunidade.
Inicialmente propomos um curso com ênfase no desenho, justificamos a escolha a partir da concepção ampliada que temos dessa linguagem; abrangendo a
expressividade da arte, a investigação científica, a experimentação com materiais
e técnicas, a valoração dos indivíduos e da cultura. Essa linha atravessa a poética,
alcança o funcional, circunda o sensível e o inteligível, inventa e expande o conhecimento. Nessa perspetiva o desenho metodológico foi sendo construído, de forma colaborativa, isso implicou em observações, sondagens, reconhecimento de
dinâmicas, repertórios, condicionantes e expectativas. Diante da precariedade
constatada, da baixa autoestima, da vulnerabilidade de uns e da agressividade de
outros, percebemos que nossa prática deveria se embasar no acolhimento, resgatar
o lúdico, compartilhar diferenças e promover o reencantamento de mundo. Buscamos o apoio e a fundamentação nos estudos de Marli Meira e Silvia Pillotto pelas
reflexões em torno da arte e do afeto, delineando o desenvolvimento emocional e
suas repercussões no processo educacional; os estudos de Duarte Junior acerca das
relações estabelecidas entre educação do corpo e dos sentimentos através da arte.
Edith Derdyk e Rosa Iavelberg comparecem com suas investigações a respeito do
grafismo infantil, conceitos, práticas e processos do desenho; e ainda, Miriam Celeste Martins pela conceção de arte como propulsora do conhecimento, sugerindo
a expedição como estratégia de ensino.
Experienciando é uma invenção nossa, remete a algo que está acontecendo,
é vivência. Assim nos lançamos nessa aventura. Entre acertos e equívocos, replanejamentos e imprevistos, destacamos o investimento no lúdico, no rearranjo do
espaço escolar, mudamos, recriamos, fomos para o pátio, ganhamos a rua e exploramos a cidade. Nesses primeiros anos, a noção de expedição proposta por Martins
se revelou a estratégia mais acertada, visitamos lugares desconhecidos e redescobrimos as proximidades. As saídas exploratórias pelo bairro permitiram observar
o entorno, com um olhar diferenciado, mais atento, percebendo detalhes, fachadas de casas de prédios públicos, postes e fiação elétrica, desenhos da natureza e
de animais. Aquilo que parece conhecido por ser óbvio e fazer parte do cotidiano,
revela-se rico de novidades. Os passeios rendem desdobramentos em ações que
instigam a perceção do espaço e suas relações com o ser humano, o reconhecimento de elementos gráficos presentes nas construções, a identificação do patrimônio
arquitetônico, grafites e cartazes, as pessoas na rua e os seus ritmos diferenciados.
Enfim, é uma experiência que oportuniza a perceção ampliada, que ativa todos os
sentidos da criança na apreensão dos estímulos oferecidos: sonoros, visuais, táteis
e olfativos. Reconhecemos a rua como um lugar legítimo e potente para criação artística e educação dos sentidos (figura 1).
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Figura 1. Desenhando no pátio. Fonte: Própria.

O curso proporcionou ações educativas em museus e galeria de arte. Para
realizar estas atividades não medimos esforços, acreditarmos que o convívio
dos educandos com a produção artística e cultural é determinante para o aprendizado e valoração desses bens. Derdyk (1990) afirma que colocar a criança em
contato com a produção arquivada por essas instituições instrumentaliza a sua
formação e a sua informação sensível.
O Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo e a galeria do Centro de Artes da UFPel
oportunizaram visitas mediadas em torno de acervos e produção artística contemporânea, e aproveitamos para que conhecessem os ateliês, observassem artistas trabalhando e pudessem entrevistá-los. Os relatos e as avaliações após as
visitas são sempre surpreendentes. A visita aos espaços culturais possibilita, de
fato, a fruição artística, é uma experiência inesquecível olhar ao vivo obras que
só se conhecia de reproduções. Percorrer o entorno de uma obra tridimensional, tocá-la, estar no jardim onde ela se encontra instalada, é vivenciar a perceção a pleno, como requer uma obra de arte; ainda mais, as de cunho interativo,
que só se potencializam com a ação do espectador/participador.
Notamos que ir ao Museu constitui uma experiência inovadora para a grande maioria dos alunos, apesar do espaço ser público, os alunos não tomam a
iniciativa de visitá-lo. Acreditamos que por trás dessa atitude existem vários
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fatores que contribuem para essa “exclusão”; cabe a nós ultrapassar os limites
da realidade educacional em nosso país.
Os resultados positivos estabeleceram novos parâmetros e demandas de
atuação. A própria escola solicitou que as ações fossem interdisciplinares,
diante do crescimento pessoal e acadêmico dos participantes. Assim, propomos uma prática focada no entremear de duas linguagens − arte e literatura.
Para estabelecer a interlocução com a arte, selecionamos a obra de Manoel de
Barros, mantendo a mesma metodologia de abordagem, centrada no espírito
investigativo, na cooperação e na afetividade.
O “Exercício de Ser Criança” foi o ponto de partida para pensar em desdobramentos artísticos e em possibilidades de diálogos com outras disciplinas
do currículo escolar. O desafio maior da proposta era capacitar o grupo para a
leitura, já que boa parte era inapta, embora freqüentassem o 4º ano do ensino
fundamental. Para evidenciar o potencial imagético e poético da obra de Manoel de Barros, consideramos a leitura exploratória e lúdica, os paratextos, o
processo criativo e a biografia do autor. O material coletado subsidiava as atividades propostas e instigava novas ações partindo da experiência individual
e ou grupal.
“As coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis: Elas desejam
ser olhadas de azul — que nem criança que você olha de ave” (Barros, O Livro
das Ignorãças, p.21). A perspectiva do autor capaz de suscitar múltiplas possibilidades de entendimento e fruição da obra literária, norteou a abordagem que
ultrapassa leituras prontas ou condicionadas a um único viés.
O programa de atividades percorreu por um caminho prazeroso e inventivo.
As ações propunham desde a investigação pura e simples, ao exercício da fantasia, elucubrações mentais e discursivas até as apropriações de inutilidades e
oficinas de magia. Recursos orquestrados para aproximar as crianças do processo criativo de Manoel de Barros e promover o conhecimento do autor, da sua
obra, enfim, da arte e da cultura. A ação teve desdobramentos em outras disciplinas do currículo possibilitando aos educandos uma vivência integradora,
comprometida com a produção de conhecimento plural e significativo.
O trabalho começou com a apresentação do poeta às crianças, através de
imagens, textos selecionados e uma breve biografia. No momento seguinte, a
exuberância do pantanal matogrossense se impôs. A riqueza dessa biodiversidade exerce verdadeiro fascínio em crianças e adultos. A fauna e a flora da
região pantaneira foram investigadas e exploradas em produções textuais e
plásticas. Surgiram poesias, redações, desenhos e pinturas explorando suportes, materiais e técnicas diferenciadas.
A proposta contou com a adesão inicial das crianças, porém as contribuições
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Figura 2. Produção textual e imagética a partir
de Manoel de Barros. Fonte: própria.

eram tímidas, reticentes às vezes; na medida em que o curso avançava, o “grande
livro do conhecimento” se constituía gestado por eles próprios. O objeto concreto
foi construído artesanalmente, fraternamente (tal qual o primeiro livro do poeta) a
partir da encadernação da produção artística e textual do grupo. Esse “livro” dava
visibilidade da participação de cada um na sua feitura, o que originou grande satisfação e orgulho pessoal. Também foi instigante a ponto de motivar o grupo para
empreender novas pesquisas, propor temas e atividades de seu interesse.
A interlocução das artes visuais com a literatura de Manoel de Barros transformou a sala de aula em um ateliê de criação e experimentação poética, compreendendo a produção textual e imagética (figura 2). Essa oficina de fantasia e magia
proporcionou prazer e encantamento para todos os envolvidos, “obrigatório” era
soltar a imaginação e voar com os despropósitos de Barros. Buscamos a inventividade, enchemos os olhos com as imagens narradas, e os ouvidos, com a sonoridade
dos silêncios. Inventamos significados, procuramos pela pureza das palavras e das
coisas, e ainda, como se constrói uma “despalavra”, livre das contaminações do vocabulário. Reconstruímos ditados populares, plenos de humor e nonsense. Privilegiamos o exercício da narrativa a partir do coletivo, da oralidade, do refinamento
dos sentidos da escuta e do ver.
Atualmente investimos no desenho do corpo e no desenhar com o corpo
todo (figura 3), abrimos espaço para os jogos teatrais, o desenho individual e
em grupo, o desenho do gesto e de personagens com vistas a ampliar a autoestima e ultrapassar estereótipos e discriminações em torno de modelos de beleza

O desenho do corpo o corpo que desenha

O investimento implica percorrer por caminhos diferenciados, seja abrindo
espaço para o movimento e adoção de novas posturas, promovendo a gestualidade tão cara à arte contemporânea; seja pela exigência interativa, que o
processo se dê de forma colaborativa, promovendo experiências de socialização e, ainda, que a vivência artística estabeleça conexões com os processos
cotidianos dos envolvidos.
Seguimos as orientações de Iavelberg (2008) projetando um conjunto de
ações que promovem o aprendizado do “desenho cultivado”, expressão cunhada pela pesquisadora, que concebe o desenho como conhecimento, como

Figura 3. O desenho do corpo, o corpo que desenha. Fonte: própria.
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propagados pelas mídias. O enfrentamento consiste em ajustar as propostas
para contemplar interesses e questionamentos de uma turma formada por alunos com idades variadas. A disparidade de repertórios e ritmos demanda maior
atenção e flexibilidade nas ações. O trabalho encontra-se em andamento. Contudo, as experiências já efetivadas permitem tecer considerações acerca da
postura corporal adotada pelo grupo durante o ato de desenhar e a percepção
do próprio corpo, conforme comparece nos trabalhos desenvolvidos.
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resultado de uma perceção ativa, que demanda o corpo por inteiro (saberes,
sentidos, emoções, valores). Os educandos são convidados a experimentar superfícies variadas (muros, madeiras, areia, papéis coloridos, dobrados, reaproveitados, transparências); posturas (desenhar de pé, agachado, deitado, sentado, com os olhos vendados, caminhando); utilizando materiais e instrumentos
diversos (carvão, pincel e tinta, lápis e canetas, linhas e barbantes, varetas, pedras, giz, tecidos e tesoura, estilete, fotografia, computador, retroprojetor). As
proposições servem para expandir o repertório gráfico dos alunos, desenvolver
habilidades motoras, vencer bloqueios e oportunizar a auto-expressão.
Concentramos a atenção na dinâmica dos seus corpos, pois como salienta
Derdik (2010), ele é um elemento vivo para a experimentação gráfica. O corpo
se comunica e se expressa por meio dos sentidos e é por meio do corpo inteiro
que a criança sente a pulsação da vida que a cerca. Seja pelo prazer dos cheiros,
o contato com as texturas, a mistura dos sabores, a harmonia dos sons ou a beleza das cores. A criança quando estimulada, pode ficar afinada com as complexas relações sensíveis que são inerentes a existência humana, tanto no campo
natural quanto sociocultural. Duarte Junior constrói um percurso que aponta
para uma educação do corpo e dos sentimentos, afirmando que educar
significa estimulá-los a se expressarem, a vibrarem frente a símbolos que lhes sejam
significativos. Conhecer as próprias emoções e ver nelas os fundamentos de nosso próprio “eu” é a tarefa básica que toda escola deveria propor se elas não estivessem voltadas somente para a preparação de mão-de-obra para a sociedade industrial (Duarte
JR, 1988: 66).

Nas ações propostas o corpo é convidado a desenhar, por meio de movimentos e gestos, que expressam sensações e sentimentos ao interagir com o meio.
Elencamos exercícios voltados para a perceção do desenho que o corpo inscreve no espaço, uso de sombras, lanternas, registro de pegadas, desenhos resultantes do riscar, do jogar, do lixar, cortar, entre outras ações. As aulas exigem
mobilidade, tanto dentro quanto fora da sala de aula, isso nos obriga ao rearranjo constante do espaço escolar. Essa possibilidade de organizar a sala de jeitos
diferentes e convocar expressões outras que não o trabalho repetitivo, baseado
no confinamento e na disciplina dos corpos, próprias do currículo escolar tradicional, impregna as aulas de arte com uma liberdade que chega a ser transgressora, diante da rigidez cotidiana.
Propomos exercícios onde o desenho seja resultado da física do próprio corpo: medidas, movimento, pressão, peso, velocidade. Aqui, o que importa é a diversidade de soluções encontradas e a capacidade para traduzir graficamente o
conhecimento. “No desenho, o gesto contém uma verdade, o toque é o contato

Considerações Finais

O Projeto Experienciando o Desenho se encontra em seu terceiro ano de continuidade. Desde a implantação procedemos a vários ajustes de percurso, testamos
metodologias, selecionamos referenciais teóricos, contemplando questões do
universo infantil, que passam pela afetividade, socialização, níveis de aprendizagem, políticas de inclusão. Enfim, optamos por uma estratégia muldisciplinar, e
complexizamos ainda mais a ação. Para atender as demandas da comunidade escolar e os interesses do grupo é preciso redesenhar o projeto, a cada seguimento,
levando em conta as condicionantes e as vivências dos participantes.
A experiência coloca em pauta questões pertinentes à prática pedagógica:
sobre como lidar com imprevisibilidades, como abordar dificuldades e necessidades próprias das ações, e ainda, como equilibrar os parâmetros liberdade/
concentração para que a aprendizagem da sensibilidade se instaure de fato.
Encaramos com coragem o desafio, nos reinventando ao longo do processo. Os
bons resultados alcançados reverberam para além da aula de artes: as crianças
ganharam autoconfiança, apresentaram melhor rendimento nas outras disciplinas do currículo, tornaram-se mais colaborativas, inclusive compartilharam
com colegas os ensinamentos aprendidos. Esses acertos impuseram desdobramentos ao projeto e atuações em parceria com outras disciplinas do currículo.
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real e supremo, o tempo instantâneo é o impulso atômico da ação inscrita no
papel” (Derdick, 1990: 117).
O desenho do corpo, em sala de aula, surge como proposta de atividade direcionada para aquisição desse conhecimento específico, ampliando noções
baseadas no modelo renascentista. As experimentações buscam destacar diferentes aspectos do desenho da figura humana, visando desmistificar conceitos,
vencer bloqueios e desenvolver habilidades.
Propomos o desenho de personagens, fizemos uso de várias estratégias nessa atividade: desenho a partir de narrativas, de características discriminadas,
desenho elaborado em grupo, desenho sobre reprodução, recorte e colagem.
Também fizemos o desenho do colega, demarcamos o contorno, preenchemos
a sombra projetada, utilizamos bastidores com transparências para a confeção
de retratos e o retroprojetor. Explicitamos o uso das tecnologias na produção
dos trabalhos realistas, e também, as possibilidades de “desconstrução”, distorções da imagem, que esses mesmos aparelhos propiciam.
Elencamos imagens da história da arte, dos quadrinhos, desenhos animados, da publicidade e ilustração para o desenvolvimento do aprendizado. Incentivamos a pesquisa e a observação de desenhos da figura em outras produções,
em diferentes meios, e com finalidades outras, além das artísticas.
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Contudo, consideramos que o maior mérito do trabalho consiste em legitimar o espaço da arte na escola, que é garantido por Lei, para que os educandos
possam vivenciar experiências cognitivas prazerosas e enriquecedoras dentro de
uma perspectiva afetiva. Esse investimento exige esforço contínuo, é preciso por
em prática a “didática da invenção” para garantir a “aprendizagem da expansão.”
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Resumo: Este artigo apresenta a trajetória de

construção de um objeto de aprendizagem
em artes visuais, denominado “Malasartes.”
São focalizadas as provocações da criação
do objeto e o envolvimento do autor/criador
na escolha de imagens da arte a ser utilizado
em aulas, articuladas a conceitos e reflexões
deste percurso. A organização do texto apresenta um fio condutor delineado pela história profissional da autora.
Palavras chave: Objeto de aprendizagem /
Ensinar e aprender arte / Professor-aluno
viajante / Formação pessoal/perfil de professora de artes visuais.

Title: The Malasartes object and the change of

focus on the art educator profile
Abstract: This paper presents the trajectory of
building a learning object in visual arts, called
“Malasartes.” Provocations are focused on the
object creation and involvement of the author /
creator in choosing art images for use in classes,
articulated the concepts and reflections in this
way. The organization of the text presents a
thread outlined the author’s professional history.
Keywords: Learning object / Teaching and
learning arts / Teacher-student traveler / Personal training profile/visual arts teacher.

Introdução

Uma escrita sempre demanda um pensar. Colocar-se a mostra com o próprio
texto é um projeto de ousadia e as muitas indagações. O significado da arte e da
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Objeto Malasartes
e a mudança de foco
no perfil de professor
de Artes Visuais
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proposta de ensinar arte tornam-se “tramas” com as memórias e questões ao
longo da prática de um professor “viajante. ”
Escreve-se sobre a concepção, a construção e as possibilidades de um objeto
de aprendizagem. Este dispositivo, ou este disparador de aprendizagem em arte
coloca-se como prioridade neste texto, embora esteja certamente imbricado com
o papel de um professor que se pretende também um mediador e um propositor.
A intenção neste estudo se encaminha para a fala de um perfil de professor,
de uma construção profissional envolvendo as provocações que o curso de artes
visuais oportunizou e todo o processo de gestão e possibilidades de um objeto
de aprendizagem em artes visuais que se criou a partir de uma denominação
metafórica de Malasartes.
1. Um primeiro ponto — Trama Inicial

Passei por uma formação acadêmica inicial onde o fazer era priorizado conforme legislação brasileira na época, 1979. As angústias desta prática foi motivo
para buscas alternativas de formação. Juntei-me a outros educadores e formamos um grupo, que durou mais de 10 anos onde relatos, discussões, novidades,
pesquisas, dilemas e problemas eram compartilhados em encontros mensais.
Um tempo que faz parte de nossa “bagagem.”
Pensamos em Mirian Celeste Martins (2006): ”Somos feitos de fios que devem render costuras.” Este viés nos permite também olhar para a experiência
como instigante dos processos de pesquisa como professores, relembrando Larossa (2004: 154) quando faz uma reflexão sobre a experiência como uma partilha, ou como algo que nos acontece: “A experiência é o que nos passa ou o que
nos acontece, ou o que nos toca. Não o que passa ou o que acontece, ou o que
toca, mas o que nos passa, o que nos acontece ou nos toca.”
Essa experiência que nos vai construindo como fluxos que se esvaem ou
tornam-se consistentes, nos fazem professores e nos desafia para ensinar arte.
Mas, também devemos ser propositores envolvendo nossos alunos, podemos
provocar experiências e ousar experiências estéticas. Ainda nos remetemos
para a importância dessa constituição do professor de artes, pois Larossa nos
sugere uma percepção diferente, e nós nos colocamos neste novo olhar como
professores e nas oportunidades que damos aos nossos alunos.
Se a experiência é rara, se nosso tempo se constitui acelerado, se as informações se multiplicam excessivamente, e se já estivermos sendo levados como
homens e mulheres modernos, tal como Larossa afirma (2004) que: “quer sempre estar excitado e já se tornou incapaz do silêncio,” então, nos cabe parar e, ao
inverso, proporcionar olhares demorados. Experiências seriam como degustações, como sabores lentos, e com espaço de fruição.
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Figura 1. Imagem frontal da Prancha educativa que utiliza como
referência a obra de Cláudia Andujar, da Série “Marcados,”
fotografia (políptico), 38,5cm × 57 cm, 1981-1983.
Figura 2. Imagem do verso da Prancha Educativa que utiliza
como referência a obra de Cláudia Andujar, da Série “Marcados,”
fotografia (políptico), 38,5cm × 57 cm, 1981-1983, — conceitos
e contextos imagéticos relacionados à obra.
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2. Reconstruindo a Trama

Novas percepções, deslocamentos e constante pesquisa fazem parte de nossa bagagem com diferentes alunos e algumas escolas. Cenários se repetem,
cenas se multiplicam ou retornam à memória. Nesse caminho que venho
percorrendo, minha busca passou a incluir, portanto, o curso de Artes Visuais, um curso à distância, que se apresentou como uma proposta difícil de ser
compreendida como possibilidade, mas que me engajei, pois a princípio pensei ser um modelo inédito.
Formou-se uma rede, uma pequena rede de interesses, de cooperação, de
cumplicidade e certamente de afetos, com colegas que agora passarão também
a fazer parte de minha bagagem. Não me movia mais como um “corpo singular,” e, mais uma vez em minha prática faço parte de um grupo como outrora,
um grupo de estudos.
3. Tramando / Objeto de Aprendizagem
Parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar
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 acontece aprender a lentidão, escutar
os outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (Larrossa, 2001: 5)

Nas palavras de Larossa (2001) percebe-se a importância das experiências de
aprendizagem que nos compõem e as suas intensidades nos colocam diante de
uma trama, de uma mescla onde não podemos separar autoria do exercício de
ensinar, que também é vida pessoal.
O estado de experienciamento que tanto me “persegue” continua intenso
neste processo de criação do Objeto de Aprendizagem que chamei de Malasartes.
A primeira relação com o objeto de aprendizagem Malasartes foi colocada
na escolha da imagem-chave da obra de arte selecionada e nos conceitos que
justificam as pranchas elaboradas por todos os alunos, entre as quais selecionei
duas que complementavam/ questionavam a minha própria escolha.
Uma segunda relação entre as imagens escolhidas foi definida na articulação/ desarticulação com as imagens das colegas. A minha escolha foi a imagem
da obra fotográfica de Cláudia Andujar1, Série “Marcados,” fotografia (políptico), 38,5cm × 57 cm, 1981-1983, que contextualizei com os conceitos e imagens:
Reflexão/ Reconstrução/ Protagonismo, conforme figuras 1 e 2.
Os conceitos de reflexão, reconstrução e protagonismo, que escolhi para
dialogar com a imagem podem ainda articular outras investigações e são

Para ir à procura da ilha desconhecida, respondeu o homem,
Que ilha desconhecida, perguntou o rei disfarçando o riso,
como se tivesse na sua frente um louco varrido, dos que têm a mania das navegações,
a quem não seria bom contrariar logo de entrada,
A ilha desconhecida, repetiu o homem,
Disparate, já não há ilhas desconhecidas,
Estão todas nos mapas,
Nos mapas só estão as ilhas conhecidas,
E que ilha desconhecida é essa de que queres ir à procura,
Se eu te pudesse dizer, então não seria desconhecida.

O território que poderá expandir-se nesta viagem é a produção de sentido que
as imagens, tempos e artistas podem provocar. O chão para exploração chama-se texto. Larossa (2001) quando fala sobre leitura diz que tudo que nos cerca
pode ser considerado um texto.
A questão principal que busquei na articulação com este grupo de imagens
foi as diferentes representações da figura humana. As obras possibilitam investigações relacionadas ao gênero do retrato na arte brasileira e universal, questões presentes no Renascimento, (séc. XIV — XVI), no Modernismo com a Pop
Art, (1950-1960), e na atualidade com a Arte Contemporânea.
Nas revelações da arte contemporânea brasileira, as discussões sobre o
retrato que ultrapassam a representação podem ser relacionadas, tais como a
postura ética e estética. Desenvolver este olhar demorado para as imagens e refletir sobre elas encontrando novas relações, desloca do papel de passividade
para o papel de um professor viajante.
A segunda investida no objeto de aprendizagem se definiu em um eixo
operacional/ Atelier de Arte, que fundamenta as escolhas e define os projetos
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constitutivas das intencionalidades do projeto do objeto. Esta fotografia “feia”
desloca o olhar que o iniciante tem do belo e coloca em discussão novos conceitos construídos.
Com Martins (2006) através da mediação/ encontro/ provocação/ expedição eu coloco minha expectativa no objeto de aprendizagem Malasartes, e,
talvez, esteja na imagem de Andujar, 1981-1983, o primeiro indício que o aproxima de um signo de uma viagem. Um “sair” do lugar para olhar de outro jeito,
um deslocamento inicial, um enfrentamento de um lugar desconhecido. Um
conceito andante de quem ensina, mas delineada pela preocupação de mediar
a relação obra/ alunos e de como instigá-los para esta expedição construtora de
conhecimentos significativos.
Talvez a viagem se refira a uma ilha desconhecida, tal como mencionou Saramago (1997: 16-7).
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escolhidos para compor o objeto. O eixo operacional — O Atelier de arte se justifica pelas possibilidades vislumbradas nas imagens, articuladas a minha própria experiência como professora/ arte-educadora.
Dessa forma, pode-se também pensar que a criação de um atelier andante,
móvel, que pode deslocar-se, e que propõe um movimento de ir e vir, de sair de
um local e vislumbrar outro, pode vir a significar um abandono ou um afastamento do estado de aprender de forma previsível.
Numa busca no Dicionário Informal (2013) escolho o significado da palavra
“atelier” na relação de significados que vou construindo no texto: “Atelier” é o
lugar de trabalho de pessoas com vontade de criar e onde se pode experimentar, manipular e produzir, um ou mais tipos de arte.Agora, escolho as palavras
“experimentar” e “manipular” para explorar as potencialidades desejadas com
o objeto de aprendizagem. Nesta perspectiva, posso aludir ainda à palavra experiência/ atelier com o signo de eterno viajante, quando busco propositalmente a escrita em alemão da palavra experiência, que é “Erfahrung,” que contém
o ‘fahren” de viajar, a dimensão de travessia. Quanto à palavra “manipular,”
torna-se interessante focalizá-la no sentido de “ter a mão,” significando a possibilidade de ter à mão um atelier na forma de um conjunto de malas de viagem.
Um atelier/ experiência que pode deslocar-se. E a intenção com este projeto
é criar condições para uma prática eficaz, pensando o aluno como um convidado a participar e perceber a arte e o contexto escolar como roteiro, mas, com a
perspectiva da descoberta tanto do professor como do aluno.
O ensino de artes deve ser construído como espaço de fruição, reflexão e
ação nas diferentes linguagens desenvolvendo os sentidos do cognitivo, ampliando e propondo situações de experiências e exploração onde os alunos poderão compreender a arte como linguagem e contextualizá-la como fato pertinente na história. Dessa forma, ao objeto de aprendizagem como um atelier
ambulante, se junta à proposta ou abordagem triangular no ensino da arte,
onde Barbosa (2006) propõe ações de fazer, ver e contextualizar.
A proposta de Barbosa (2006) ao longo dos anos vem sendo recriada por
professores e pesquisadores na tentativa de aproximar a arte da educação e do
papel que se tem como educadores e mediadores. Segundo a própria Barbosa
(2006), a ideia anterior da proposta triangular envolvendo a contextualização,
o fazer e a apreciação, manifestava-se antes como um diagrama em forma de
triângulo, e agora se apresenta em um diagrama como um zig/ zag:
Hoje a metáfora do triângulo já não corresponde mais à sua estrutura. Parece-nos
mais adequado representá-la pela figura do zig-zag, pois os professores nos têm ensinado o valor da contextualização tanto para o fazer, como para o ver. O processo pode
tomar diferentes caminhos, contexto/ fazer/ contexto/ ver ou ver/ contextualizar/

Esta dinâmica fica entrelaçada ao objeto de aprendizagem Malasartes quando se apresenta como um conceito que pode ser reconstruído ou construído
ao longo de uma viagem. Um atelier que pode deslocar-se, uma estratégia do
“inusitado” em que professor e alunos podem aprender de modo significativo.
Poderia ser uma intervenção?
4. A Trama — Objeto de Aprendizagem / Malasartes

O objeto de aprendizagem é um conjunto de três malas antigas garimpadas
intencionalmente pela sedução por objetos com marcas. Vestígios podem delinear memórias, marcas que me importam como testemunhas de outras fisicalidades. Potencializa expedições. Chamei de “Malasartes.” Pensei no museu
portátil de Marcel Duchamp (1887-1968) e como a arte contemporânea e suas
propostas poderiam permear este percurso.
Um nome que pode ser, simplesmente, mala no plural. Três malas, de três
tamanhos que possam articular três imagens, e que pode causar desequilíbrio.
Um sentido instável, de desacordo, de desconstrução com a forma de ensinar
arte, com o modelo que emana de algumas propostas, com as imensidões de
dúvidas que permeiam a contemporaneidade e que fazem o professor de artes
exercer uma curadoria desafiadora a cada ano letivo.
O nome Malasartes pode remeter ao personagem Pedro Malasartes, tradicional nos contos da cultura portuguesa e brasileira.
Perceber o papel das invenções de Pedro Malasartes que andava de um lugar para outro contando histórias pode colocar o professor também num espaço
de “acontecimento” com as malas, com as chegadas e saídas. Este espaço, ou o
movimento andarilho presente nas malas, pode ser também fascinante, quando o universo da escola apresenta-se muitas vezes idêntico e imóvel, como as
concepções na educação e na arte: aparentemente anestesiadas.
Por fim, o principal entrelaçamento que busquei com o objeto e seu nome se
dá com a ”Revista Malasartes” que teve apenas três números, entre dezembro
de 1975 e junho de 1976. O objetivo da revista é interferir no debate da época, ao
analisar a situação da arte contemporânea brasileira e propor alternativas para
os seus impasses. E o nome Malasartes se coloca mais uma vez articulado por
essa proposta da revista. ”interferir” torna-se uma palavra importante quando
o convite que se faz como educadora, é um convite para viagem.
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fazer/ contextualizar ou ainda fazer contextualizar/ ver/ contextualizar. Assim o
contexto se torna mediador e propositor, dependendo da natureza das obras, do momento e do tempo de aproximação do fruidor, enfim, da unidade “subjetil” (sujeito +
objeto). (Barbosa, 2006: 8).

540
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Figura 3. Objeto de Aprendizagem
Malasartes. 2012/ 13. Fonte: própria.

Três malas com “bagagens” diferentes com o pretexto de “interferir” num
roteiro pré-estabelecido, em que talvez se coloque em ressonância — currículo/
contexto escolar/ práticas docentes/ saberes constituídos em arte/ estrutura física na escola/ conteúdos insignificantes/ equívocos conceituais, no sentido de
confrontar consonâncias e dissonâncias.
Esta intervenção que o objeto de aprendizagem Malasartes pode propor
parte de um deslocamento físico, com as malas sendo carregadas e, principalmente, um “deslocamento de olhar” no sentido de inovação, de alternativas, de
construção de projetos da arte pela arte. O Objeto pode ser um dispositivo, um
agente para as aulas de arte e de outras áreas do conhecimento, onde o professor poderá escolher seu roteiro, paradas e possibilidades, também inovadoras.
As malas estão cobertas com tecido amarelo e com aplicações das três imagens das pranchas que foram articuladas, figura 3 a 7.
Na mala média, figura 4, têm-se bolsos com CDs com músicas, DVDs com
referenciais e materiais de artistas envolvidos nos projetos. Colocou-se um
DVD também com sugestões de atividades, seqüências didáticas ou projetos a
serem realizados com as pranchas.
Na mala grande, figura 5, os bolsos grandes estão com textos, poemas, coletas significativas e pesquisas dos alunos e professores e textos de apoio. Em
outro bolso também foi colocado um espelho. Ainda tem uma pasta com as
pranchas além de blocos de folhas A3, folhas A4 e papéis diversos.
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Com ideia de viagem, nessa trama propositora de Malasartes, dentro da
mala grande figura 5, tem ainda dois cadernos anotações em “diário de bordo.”
Materiais que fazem parte do atelier tradicional e outros como anilinas e corantes, lápis de cor e lápis 6B. Também os pincéis, panos, fita crepe, pregadores de
roupa e fios para pendurar imagens e produções dos alunos.
Por fim, na maleta pequena, Figura 7 estão os CDS e DVDs virgens, máquina
fotográfica, cabos, adaptadores e memórias, pen drive e um aparelho de DVD
móvel, pois este objeto insere-se na atualidade e esta é a era tecnológica.
Conclusão

Tem-se então “Malasartes,” que é um objeto de aprendizagem que está sendo
apresentado neste texto como uma proposta de viagem. Pois é um objeto de
aprendizagem andante, dinâmico e flexível, em que a intenção de uso por outros professores de outras áreas de conhecimentos pode ser agregada, transformando as malas fisicamente com materiais e propostas pertinentes às individualidades de seus próprios projetos.
Sinta-se neste texto convidado para uma expedição com Malasartes, e, nas
palavras de Martins (2006), sinta-se “zarpando,” buscando outros percursos,
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Figuras 4 a 7. Detalhe do Objeto Malasartes — Mala média,
mala grande e mala pequena. 2012/13. Fonte: própria.
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pois como viajantes juntamente com os alunos pode-se “enveredar” por outros
saberes que podem estar próximos, mas ainda desconhecidos.
Para finalizar é importante salientar que a descoberta das possibilidades do
objeto de aprendizagem na forma física e virtual desencadeou inúmeros desafios. A reflexão constante sobre a prática e o vislumbre de viabilizar aulas fascinantes num contexto escolar sem ambiente físico para as aulas tornou ainda
mais instigante esta trajetória.
Esta proposta de deslocamento deve alastrar-se em minhas concepções da
educação em arte e gerar também com os alunos condições de aprendizagem
com novos significados. O fato de ser realmente um convite para uma expedição faz-me novamente voltar-me sobre minha própria prática. E agora, mais
uma vez questiono: O que levar? Que bagagem? E os alunos? Prepare-se.
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Resumo: Este trabalho reflete sobre a apro-

priação da linguagem digital pelos alunos e
a aplicabilidade de ferramentas digitais e do
código fonte como elemento dinamizador da
criatividade, potenciando o melhor de cada
aluno em termos criativos e reconhecendo o
seu valor e as suas capacidades, incitando a sua
imaginação, na descoberta de novas possibilidades e novos caminhos de aprendizagem no
campo das artes visuais.
Palavras chave: código fonte / computador, / criatividade / composição visual / aprendizagem.

Title: A Digital Process generator of visual

compositions.
Abstract: On this paper reflection is made on
the appropriation of digital language by students
and the applicability of digital tools and source
code as a dynamic element of creativity, leveraging the best of each student in creative terms
and recognizing its value and capabilities by
encouraging their imagination, in discovery of
new possibilities and new ways of learning in the
field of visual arts.
Keywords: source code / computer / creativity
/ visual composition / learning.

Introdução

A atualidade revela o acelerado uso dos novos media e alterações constantes
nos modos de comunicação, informação e novas tecnologias e mudanças na
forma como os jovens interagem com novos meio de produção artística emergentes da proliferação tecnológica e computacional. A ciência e a tecnologia
são dois importantes impulsionadores de mudança nas nossas vidas, os avanços nestas áreas estão a alterar diariamente todos os aspetos da vida contemporânea e este impacto dá-se com grande relevância também ao nível das escolas.
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Processos digitais
geradores de composições
visuais
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A eficácia otimizada no ensino, como refere Philipe Perrenoud no seu livro
“Ofício de Aluno e sentido do trabalho escolar”, seria o resultado esperado das
tarefas escolares ao alcançarem objetivos específicos que permitam aos alunos
atingir as finalidades das temáticas abordadas (Perrenoud, 1995).
Este trabalho pretende refletir sobre a apropriação da linguagem digital pelos alunos e sobre a aplicabilidade de ferramentas digitais e do código fonte como elemento dinamizador da criatividade na aprendizagem das
artes visuais, bem como discutir estratégias para o uso de tecnologias que
possam dar suporte a aprendizagem criativa e pedagogias que favoreçam o
surgimento de novas ideias e estimulem o lado criativo dos estudantes, de
forma a proporcionar o entendimento das novas configurações da escola
nestes contextos.
A construção de uma nova linguagem

Os média e as novas tecnologias permitem a proliferação de imagens que as
novas gerações consomem e que invadem o seu imaginário (do Ó, 2007).
Jorge Ramos do Ó (2007) refere que os jovens constroem a linguagem e vão
imaginando a forma do mundo à medida que recorrem a essas novas tecnologias, ao que este autor chama “a criação do mundo e a constituição de um discurso sobre o mundo” (do Ó, 2007).
Estas tecnologias têm a capacidade de “produzir uma compreensão e uma
codificação verbal da realidade muito mais sofisticada” (do Ó, 2007) do que a
que existia antes do seu aparecimento.
Acrescenta Jorge Ramos do Ó que “as novas tecnologias constituem a base
de uma linguagem que os meninos e meninas desses novos tempos estão a
construir” (do Ó, 2007) e devemos valorizar a “proeminência das tecnologias
como objeto de aprendizagens importantes” (do Ó, 2007) nos diversos campos
do conhecimento, como é o caso das artes visuais.
Numa realidade em que a cultura visual assume tamanha importância, deveriam ser criadas mais oportunidades e condições nas escolas para que os alunos exprimam as suas emoções, a sua interioridade e criatividade através dos
meios computacionais.
Existe uma vasta gama de ferramentas comerciais que oferecem boas capacidades criativas ao trabalhar com computadores no contexto educativo, mas
em lugar da ideia preconcebida do dominar das suas capacidades e funcionalidades, ao fragmentar as operações que estas ferramentas permitem, identificamos possibilidades de criar com o código, o que transforma estes processos em
algo extremamente simples de implementar no campo das artes visuais.
Uma das questões a ser colocada ao manipular estes códigos é a importância
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Figura 1. Marius Watz, autor com a abstração visual
através de processos de software generativos. http://
mariuswatz.com/works/abstract01js/
Figura 2. Composição gráfica criada em Processing.
(http://www.openprocessing.org/sketch/64190)
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da sua acção nos alunos, na capacidade de perceber como funciona um processo criativo e como se envolvem os alunos nesse processo.
Ao tomar contacto com estes dispositivos o aluno vai passar a ter conhecimento da sua estrutura fundamental e esse requisito torna-o também consciente
de como proceder e operar com o dispositivo para alcançar determinado objetivo.
A possibilidade dos alunos alterarem o código em função dos seus próprios
objetivos permite percorrer caminhos que são sempre diferentes nas narrativas
visuais que se vão construindo e o resultado final de todo este percurso é inevitavelmente diferente de cada vez que as linhas de código são percorridas.
O artista americano C.E.B Reas juntamente com Ben Fry desenvolveram
uma linguagem chamada Processing, premiada no evento internacional Ars Eletronica (http://www.aec.at), que foi pensada e otimizada para promover a experimentação artística e tornar presente a ideia e a importância dos artistas se
envolverem com as linguagens de programação em virtude do seu papel crítico
na cultura de base tecnológica.
A simplicidade do código e das aplicações criadas com base nestas linguagens ajuda a desmistificar a noção de ‘código’, como se de uma força misteriosa
que está somente ao alcance de algun, mostrando que é simples.
O autor Philip Galanter (2010), na sua apresentação “The problem with
evolutionary art”, refere que ainda existe muito conhecimento a ser produzido
acerca de como funciona a avaliação estética humana e neste caso a estética
computacional abre mais um campo para esse estudo, mas é um facto que estimula a participação do aluno como autor e gestor de todo o processo, num sistema complexo a que podemos chamar de generativo, tendo em consideração
as capacidades do próprio código atuar por ele próprio no processo, nos seus
princípios organizacionais está presente tanto a ordem como a desordem dos
elementos gráficos.
Dispositivos e agentes baseados em regras

A resolução de problemas baseada em regras é recorrente e utilizada em muitas
áreas da nossa vida. Os sistemas informáticos são agentes baseados em regras
que vão determinar a forma como um sistema funciona, elas estabelecem a forma como se ligam situações a ações, como se exprimem conclusões a partir de
determinadas premissas e podem ser usadas também para exprimir as consequências de situações antecedentes que ocorreram no sistema.
A estrutura comum dessas regras em funcionamento é do tipo:
“Se (definição de pré condições), então (descrição do resultado)”. (Costa &
Simões 2008)
No domínio da inteligência artificial, refere-se o conceito de sistemas períciais,

Processos complemetares no ensino das artes visuais

A evolução, o desenvolvimento humano e científico, permitiu a descoberta dos
princípios que foram aplicados às tecnologias para ajudar os seres humanos na
resolução de diversos problemas e consequentemente, a par dessa evolução,
surgem novos meios de registo e suportes com os quais os alunos se podem exprimir, da mesma forma que o fazem com os meios clássicos como os lápis, as
tintas e os pincéis.
O uso destes sistemas deve ser entendido como complementar, integrado
num conjunto de conteúdos, temáticas e técnicas relacionadas com cada ano
escolar e cada disciplina no âmbito das artes visuais.
Fazem parte de um conjunto de conteúdos, de conhecimentos, de informações, processos, técnicas de produção e utilização de meios e materiais que uniformizam uma prática nas disciplinas de artes visuais a nível nacional, que se
organiza em diversas temáticas.
Os desenvolvimentos e processamentos com os softwares e códigos podem
atuar como um ponto de partida para serem integrados em outros trabalhos,
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definindo que estes são sistemas de alto desempenho em domínios específicos,
cuja capacidade de resolução de problemas resulta fundamentalmente da codificação a partir da qual decorre a experiência com o próprio sistema. (Costa &
Simões, 2008)
O aluno explora, apropriar-se do código, estabelece regras de funcionamento e é autor e construtor da ferramenta com a qual cria. Produz-se um simulador
onde novas ideias e capacidades são exploradas, alterando estruturas de pensamento e conceitos acerca de como as composições visuais são organizadas: não
existe uma ordem de execução nem um ponto inicial de composição, o aluno
promove e descobre o próprio processo e a experiência criativa é diferente de
cada vez que o processo acontece, mais ou menos controlado pelo utilizador,
mais ou menos aleatório.
São programas que não executam sempre o mesmo bloco de código para
obter sempre o mesmo resultado final, estes sistemas geram constantemente
novas informações visuais e as suas características aleatórias fazem com que
nenhum resultado seja igual ao anterior.
As regras dependem da complexidade do código, vão construindo e dando
origem a uma composição, num processo de interação entre homem e máquina
que foge das formas clássicas, sem desvalorizar o ensino de meios tradicionais
como o desenho no papel, desta forma diferencia-se introduzindo novas potencialidades, unindo utilizador e máquina, criando potencial de experimentação,
transformando o resultado em algo imprevisível.
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em outras temáticas, sem funcionar de forma alternativa nem desintegrada de
todos os projetos programados pelo professor durante o ano letivo.
No livro “A Dança da Vida” o autor Edward T. Hall refere que nos atos criativos da cultura ocidental, os autores estão sempre “mais inclinados a considerar
o contexto estético, o objeto, ou os dois, do que a servir-se da arte como meio
privilegiado de compreensão da sua individualidade”. (Hall, E.T. 1996, p.116)
No caso dos processos generativos com programas informáticos o resultado
final do processo depende sempre de um conjunto de variáveis e da ordem em
que os códigos são executados pela máquina.
Brian Eno (1996) refere que a interatividade do utilizador com o código só
faz sentido se estiver a acontecer à medida que o código está também em plena
ação, em execução.
Não é um processo totalmente centrado no utilizador e como tal não resulta
exclusivamente da interligação de várias ideias do autor.
O aluno cria com meios tradicionais da mesma forma que cria com o código,
ao mesmo tempo que este executa, sem ter em consideração a existência de um
único caminho até ao resultado final. Existem múltiplas possibilidades, múltiplos resultados finais decorrentes do processo em si.
A relação como processo de educação

Jerome Bruner refere que os aparelhos ou sistemas como os computadores e
seus programas informáticos, atualmente utilizados como meios auxiliares do
processo de ensino, são “instrumentos através dos quais se fornece aos alunos
uma experiência dos acontecimentos” (Bruner, J. 2011: 93), Bruner refere-se
desta forma a uma experimentação direta e enriquecedora com esses instrumentos aos quais ele chama “dispositivos para a experiência vicariante”.
A experiência de utilização destes dispositivos com os alunos age como uma demonstração laboratorial com a função de “ajudar o aluno a aprender a estrutura subjacente de um fenómeno – captar o genótipo por detrás do fenótipo, para usar termos da
genética”(Bruner,J.2011:93),esteautorreferequeosgrafismosproduzidoscomaajuda
do computador são capazes de criar no aluno uma noção clara e concreta da finalidade
do trabalho e “fazê-lo apropriar-se da própria estrutura conceptual dos funcionamentos e conceitos que lhe deram origem e que estão presentes no seu funcionamento”.
(Bruner, J. 2011: 95)
Estes dispositivos demonstram que os processos tecnológicos e culturais
estão intimamente ligados e são capazes de alargar o âmbito da experiência e
da experimentação dos alunos em processos criativos, ajudam o aluno a compreender a estrutura subjacente à criatividade no decorrer do processo de utilização e o significado de tudo o que estão a aprender, tendo em vista uma com-

A capacidade criativa e a gestualidade

A criatividade está bem patente na forma como estes processos são utilizados
na descoberta de soluções, sendo que o fator primordial não é o de encontrar
uma resposta exata, mas fazer com que os alunos se apercebam das diferentes
formas possíveis de abordar o processo, nas maneiras distintas de estarem focados na sua compreensão e se sintam livres para ir ao encontro da sua solução
para os desafios propostos na sala de aula, onde “temos que valorizar menos
aquilo que o aluno consegue reproduzir e mais aquilo que ele consegue construir”. (do Ó, J.R. 2007)
Ray kurzweill (2000) refere que a arte e a ciência são os dois motores da
criatividade em qualquer cultura dinâmica da atualidade. A criatividade é
fundamentalmente uma atividade mental ligada à imaginação, é “a procura para descobrir e experimentar no mundo em vez de nos conformarmos”.
(de Alarcón, N.O. 2001, p.129).
Jeff Mauzy e Richard Harriman (2003) referem o conceito de “criatividade
intencional”, quando se aplicam processos criativos pelo uso de dispositivos
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posição gráfica final impregnada dessas suas aprendizagens e das suas decisões
durante todo o processo.
Os alunos vão atingindo determinados objetivos, com orientação do professor, procedem passo a passo, tendo em vista a resolução de um determinado
problema de acordo com a sua complexidade.
A argumentação de Bruner é a de que “o objetivo não pode ser ditado pelos
próprios dispositivos”, funcionando estes como ferramentas facilitadoras do
processo de trabalho. São sistemas computacionais produtores de fenómenos e
experiências de aprendizagem, tendo em consideração o que o aluno já aprendeu anteriormente, são um elemento de ligação a tudo o que ele vai conseguir
aprender com a sua utilização.
Os dispositivos informáticos, os programas e os códigos são considerados
por Bruner dispositivos automáticos, que ele caracteriza como máquinas de ensino, neste caso máquinas de ensino de artes visuais. Máquinas que permitem
um registo, com o objetivo de produzir uma composição visual através desse
processo de interação homem-máquina, permitem experimentações que incitam a criatividade e ajudam a despertar o interesse do auno, dando ênfase ao
processo em vez do produto final.
Este autor acrescenta que “ o que ensina e o modo como se ensina, com a
ajuda destes dispositivos, depende da técnica e dos conhecimentos que entram
na elaboração de um programa (...) a arte de programar uma máquina é, naturalmente, uma extensão da arte de ensinar” (Bruner, J. 2011, p.95)
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que ajudam a resolver questões específicas, onde a inovação é o resultado final
deste processo e vai resultar da criatividade intencional, ou seja, da forma como
se consegue alterar a ordem natural das coisas, com base numa forma de exploração divergente que imerge e focaliza o utilizador e articula todo um conjunto
de potencialidades no desenvolvimento da composição final.
Nestes modos de produção generativos existe a capacidade de produzir uma
grande quantidade de resultados num tempo que é determinado pelo utilizador, demonstrando a capacidade de fluidez de todo o processo.
Todas estas possibilidades contribuem para a originalidade e criatividade,
para o encontrar de soluções inovadoras e menos habituais que são estruturantes na aprendizagem dos alunos.
“A forma é uma função da perceção; a originação é uma função da invenção... estas duas atividades mentais esgotam, no seu intercâmbio dialético, todos os aspetos psíquicos da experiência estética” (Read, H. 2010, p.49)
Jaques Ranciére refere que estas operações técnicas são efetuadas por meio
de um medium, e “conquistar esse medium quer assim dizer (...) apropriar-se
desse meio para fazer dele um fim em si”. (Ranciére, J. 2001, p.98)
Nesta interação a perceção que o aluno constrói da diferença entre criar interiormente e criar no exterior de si através do uso das extensões é fundamental e
essencial. O próprio computador pode ser visto como uma extensão da memória
humana e de certas funções aritméticas do nosso sistema nervoso central.
Como refere Edward T. Hall, as extensões do corpo humano são desenvolvidas e aplicadas pelos seres humanos de uma forma geral “para acelerar o processo de evolução e adquirir uma maior habilidade para enfrentar os obstáculos
que encontra no seu meio” (Hall, E.T. 1996: 146) e neste caso, quer a utilização
do rato como da caneta digital, servem o mesmo propósito, “ são essencialmente utensílios e nomeadamente utensílios de comunicação com a linguagem”
(Hall, E.T. 1996: 146), neste caso uma linguagem que provém de um processo
digital, capaz de demonstrar todo o poder de composições visuais criadas por
este meio.
Conclusão

Pretende-se expor a ideia de que um sistema computacional simples e o seu
código abre novas fronteiras e desenvolve as capacidades criativas dos alunos,
levando-os a explorar os processos com que criam, permitindo-lhes idealizar,
remisturar essas ideias, inventar e reinventarem-se nesse processo criativo,
com que demonstram todo o poder de um processo visual e digital.
Perante um sistema computacional generativo o aluno tem em mãos uma
ferramenta que utiliza como processo de construção de uma composição visual,
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processo interativo e que exige a participação do aluno numa maior ou menor
quantidade de ações, desde iniciar o programa até avaliações e tomadas de decisão, que vão ser decisivas na narrativa da composição e vão influenciar o processo durante o tempo de execução, sendo relevante a capacidade de produzir
composições visuais a uma velocidade e magnitude muitas vezes superiores à
racionalidade humana.
Enquanto utiliza estes dispositivos generativos, não de uma forma exclusiva
mas complementar, pode adaptar a sua utilização a qualquer curriculo de artes visuais, ao ser usado como um método que permite ao aluno interrogar-se,
exercitar-se, aperfeiçoar-se criativamente através de práticas computacionais
que despertem o seu gosto pela criação, que permita ao aluno reinventar-se como
criador e caminhar em direção a um resultado final em permanentes interrogações acerca do processo que decorre até que ele decida dá-lo por terminado.
Os alunos vão desenvolvendo ideias durante o processo, estas nascem das
sucessivas transformações que ocorrem e das adaptações efetuadas às diversas
situações e contextos, potenciando o melhor de cada aluno em termos criativos
e reconhecendo o seu valor e as suas capacidades, incitando a sua imaginação
na descoberta de novas possibilidades e novos caminhos de aprendizagem no
campo das artes visuais.
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Resumen: Se presenta la experiencia de un

proyecto artístico multidisciplinar denominado
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Title: Art and creativity in times scrambled:

Music, fine arts and body expression, multidisciplinary art Project
Abstract: We present the experience of a multidisciplinary art project called “Music, fine arts
and corporal expression: multidisciplinary art
project” carried to term on the Degree on Early
Childhood Education on the Faculty of Educational
Sciences and Sport Blanquerna at the University
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En el actual contexto educativo implicado en una crisis de recursos económicos
y éticos, consideramos esencial, en la educación en general y artística en concreto, el desarrollo de dos líneas de trabajo simultaneas:
1. La inteligencia divergente, la emocional y todos los potenciales creativos de que
puede disponer el sistema educativo.
2. La interrelación de las distintas disciplinas que los currículos proponen de manera
multidisciplinar en primera instancia y transdisciplinar en segunda.

La finalidad de ello ha de ser el construir en los estudiantes un concepto de “mundo” y de “vida” que implique a la subjetividad con las necesidades colectivas (Habermas, 1987). Es decir, el alumnado ha de disponer de las máximas capacidades creativas para “adaptarse” a una sociedad basada en el cambio y en la necesidad de utilizar
la imaginación para sobrevivir: El arte es un potenciador de estas capacidades si se
estudia del modo adecuado; este es nuestro reto para este principio de siglo.
1. Maestros y maestras en las escuelas

Por ello, y concretándolo en la educación infantil nos parece de máxima urgencia que
los maestros y maestras de las escuelas se acerquen a las áreas artísticas de manera
valiente, crítica y atrevida para vivenciar en sus escuelas experiencias creativas que
tengan en cuenta el valor formativo del arte en relación a la expresión y la comunicación, a la interrelación de los valores humanos i a su capacidad constructiva.
Los niños y niñas poseen la fuerza de la exploración libre, de la investigación, de hacer hipótesis, de jugar libremente, de captar con facilidad las relaciones entre las distintas disciplinas de una manera mucho más evidente que los
adultos. Es importante que estas capacidades no se pierdan en el camino de la
educación en el paso de los años (Dewey, 1994: 72).
La competencia cultural y artística se puede y se debe estimular en la escuela y desde la escuela, debido a que es el lugar por donde pasa toda la ciudadanía.
La creación de escenarios para desarrollar la competencia cultural y artística
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El arte es un modo de expresión en todas sus actividades esenciales, el arte intenta decirnos algo: algo acerca del universo, del hombre, del artista mismo. El
arte es una forma de conocimiento tan precioso para el hombre como el mundo
de la filosofía o de la ciencia. Desde luego, solo cuando reconocemos claramente que el arte es una forma de conocimiento paralela a otra, pero distinta a ellas,
por medio de las cuales el hombre llega a comprender su ambiente, sólo entonces podemos empezar a apreciar su importancia en la historia de la humanidad.
— Herbert Read, Arte y sociedad.
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pasa por potenciar la contribución de esta competencia al resto de competencias y viceversa (Domènech, 2012).
Las artes y la educación son contextos simbólicos que se construyen en el
día a día y en la imaginación de lo cotidiano. Así pueden suceder en cualquier
lugar, no son algo inefable y formar parte de las rutinas de cualquier persona
(Giráldez, A. 2012). Los maestros y maestras de educación infantil organizan
sus aulas, preparan ambientes de aprendizaje, disponen rincones de propuestas diversas, proponen talleres... y en cada una de éstas acciones puede estar
presente el arte. La transformación del espacio en espacio educativo pero a la
vez espacio artístico para que otros puedan representar y ser representados mediante formatos narrativos o documentales (Giráldez, 2012).
La educación a través del Arte, va acercar a maestras y alumnos a una visión
más amplia de su entorno, va a estimular su creatividad y sobre todo va a proporcionarles vivencias estimulantes en la relación del enseñar y aprender, dando opción a pensar desde una perspectiva divergente en la que no hay caminos
dados ni soluciones únicas, abriendo así la posibilidad de construir, descubrir
en el proceso las múltiples maneras de pensar y actuar, convencidos de que vamos a desarrollar la sensibilidad, la intuición y la inteligencia.
Los lenguajes artísticos se funden, se apoyan. Para un niño la vida es arte
y el arte es vida, Schafer (1975) anunciaba en su sexta máxima: “Para el niño
de cinco años, el arte es vida y la vida es arte. Para el de seis, la vida es vida
y el arte es arte. El primer año de escuela es un jalón en la historia del niño:
un trauma”.
Si para el niño la vida es arte habrá que proporcionarle experiencias ricas
en este sentido. ¿No es obvio que los niños representan lo que está en su imaginación? Ellos no se preocupan por las cosas altisonantes como “estructura”
y “forma”, sino que simplemente están respondiendo con imaginación a un
estímulo. A ellos les gustan los sonidos que descubren, disfrutan jugando con
ellos y hacer patrones, y pueden formarse “imágenes musicales” para representar los incidentes, los animales, o lo que sea. (Paynter, 2004). Pero si los
niños gozan de ésta libertad, de éste entusiasmo con el sonido, con el movimiento, con la forma, los colores, el maestro debe saber recoger ésta aptitudes, respetarlas, valorarlas, favorecerlas, para animar a los niños a seguir con
sus descubrimientos. Necesitamos una maestra o un maestro flexible, abierto, sensible al arte infantil, y para esto es necesario ser también sensible al
Arte. Ser capaz de emocionarse, de atreverse, de cuestionarse, de transgredir.
Consideramos que la formación artística es un instrumento esencial para
el mantenimiento i/o incremento de estas capacidades creativas del ser humano. Así, y bajo estas premisas, es necesario que en las universidades donde se

2. Punto de partida
Hay tanta gente que en lugar de soñar se conforma en dormir
— E.J. Dalcroze

“Arte y creatividad en momentos revueltos” se documenta y concreta en un
proyecto multidisciplinar, donde se llevan a cabo experiencias prácticas desde
cada una de las áreas: Educación corporal, educación musical y educación visual y plástica, abarcando cada una de ellas contenidos múltiples que se entrecruzan unos con otros, cómo son: movimiento, gesto, expresión corporal, danza, experiencia sonora, escucha activa, improvisación, composición, expresión
e interpretación vocal y instrumental, trazo, transformación de elementos y
espacios, tratamiento de la imagen y el sonido, estudio de referentes…; siempre desde la mirada y la aproximación al arte contemporáneo, promoviendo
la sensibilidad relativa a la expresión y la creación situando al alumnado en el
espacio-tiempo actual con todas sus características y particularidades.
Bajo el nombre de Música, expresión plástica y corporal: proyecto artístico
multidisciplinar, existe un módulo de 12 ECTS impartido por tres profesores y/o
profesoras que se proponen llevar a cabo una experiencia creativa con su alumnado. Desde el primer momento de su aplicación (curso 2011-12) se ha realizado
una investigación-acción por parte del profesorado con reuniones continuas de
seguimiento, análisis i evaluación de las sesiones
Además de profundizar en cada área, nuestra intención es acercar al estudiantado
al arte contemporáneo, promoviendo la sensibilidad relativa a la expresión y la creación
situándolos en el espacio-tiempo actual con todas sus características y particularidades.
Los contenidos del módulo son variados y amplios y nos llevan a plantear
tanto situaciones para profundizar en algunos temas cómo de buscar las relaciones entre ellos. Se presentan y se analizan referentes artísticos de las tres
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forman los maestros y maestras se apueste también por una formación artística
innovadora y multidisciplinar (Zabala, 2010) — que incluya todas las artes en
un mismo nivel de importancia-, promoviendo en el alumnado su capacidad
creativa a partir de la aproximación al arte de su tiempo y a la adaptación a las
nueva circunstancias sociales.
Para que el cambio llegue a la escuela necesitamos maestros que hayan experimentado en su propia piel el proceso creativo, que se hayan afrontado a la
creación, incluso que hayan sufrido la incertidumbre del camino a seguir, que
hayan dudado de sus primeras intuiciones, que hayan tropezado, se hayan levantado y se hayan ilusionado por sus nuevos retos...
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áreas, así cómo se llevan a cabo experiencias prácticas desde cada una de ellas.
Se desarrollan también aspectos metodológicos y didácticos de cada área, hay actividades en el medio natural, y los estudiantes tienen la oportunidad de vivir como
alumnos propuestas artísticas multidisciplinares preparadas por el profesorado.
Más adelante los mismos estudiantes deberán ser los protagonistas de un
proyecto artístico original.
El punto clave de este proceso de aprendizaje creativo reside en el valor de

Figuras 1 y 2. Transformación del espacio y performance
realizada por el alumnado del curso 2011-2012.

la metáfora, que se convierte en elemento vertebrador i de cohesión de los diferentes lenguajes artísticos, de las distintas temporalidades y espacios de la
memoria y de la experiencia. Considerando siempre que “La creatividad es una
disposición a crear que existe en estado potencial en todos los individuos y en
todas las edades…“( Leboutet en Sabag, 1989: 3)
3. Fases del proceso creativo
El aburrimiento es el peor enemigo de la pedagogía
— Proyecto de Estocolmo

Los contenidos del módulo al que pertenece la actividad expuesta en esta ponencia, son variados y amplios y nos llevan a plantear tanto situaciones para
profundizar en algunos temas de modo disciplinar cómo de buscar las relaciones entre ellos de manera multidisciplinar (Figuras 1 y 2.)
3.1 El módulo se divide en dos partes

Durante la primera parte del curso, cada semana los alumnos realizan 8 horas
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Figuras 6 y 7. Coreografías libres en las clases multidisciplinares.

lectivas de clase. El grupo clase se divide en dos subgrupos: A y B para poder trabajar con más calidad buscando la interacción de los estudiantes. Se proponen
tres ámbitos de actuación:
A Se presentan y se analizan referentes artísticos y se profundizan los contenidos específicos de cada área. También se ofrecen recursos metodológicos para poder abordar el
diseño y aplicación del proyecto artístico multidisciplinar, que se realizará en la segunda parte del curso.
B

Realización de un cuaderno de bitácora dónde se debe contemplar una síntesis,
una reflexión, un análisis y una ampliación de los contenidos tratados.

C Presentación pública e individual de dicho cuaderno que puede tener múltiples
formas: libro de artista, instalación, performance…

El profesorado, tanto en la primera como en la segunda parte, organiza sesiones
multidisciplinarias dónde los tres profesores implicados imparten juntos dentro del aula con los mismos alumnos. La intención última es hacer vivir a los
estudiantes la relación entre los lenguajes artísticos ofreciendo la posibilidad
de experimentar y vivenciar experiencias artísticas desde la acción.
Durante la segunda parte del curso, los alumnos se organizan en pequeños
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Figuras 3, 4 y 5. Ejemplos de cuadernos de bitácora.
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grupos para el diseño, elaboración y ejecución del proyecto artístico final, los
estudiantes tienen la oportunidad de vivenciar un proceso creativo multidisciplinar que contribuirá a su formación personal e integral y deberán idear una
adaptación a la escuela de educación infantil a partir de la experiencia vivida.
Normalmente los grupos parten de una idea, un concepto, un lugar, una
emoción, un objeto y desarrollan a partir de éste todo su proyecto.
Los grupos disponen de la tutorización del profesorado y deberán llevar un
registro de todo el proceso.
D El alumnado presenta en público su acción artística, que debe contar con la participación de todos los miembros del grupo, y debe haber una parte sonoro-musical,
una parte de creación plástica-visual y una parte de expresión corporal, movimiento o danza de creación propia. La propuesta es suficientemente abierta como para
contemplar proyectos de performance con soporte de grabaciones en vídeo, transformaciones de espacios, sonorizaciones de espacios naturales (soundscape), así
como manipulación del sonido o bien si hay posibilidades de composición musical
para voz o instrumentos, coreografías, mímica…
E

En otra sesión los mismos grupos presentan públicamente la adaptación didáctica que han ideado para un grupo de niños y niñas de educación infantil.

F

Paralelamente, se debe presentar una reflexión escrita del proceso creativo.

Para la evaluación se tiene en cuenta la autoevaluación y heteroevaluación, entendiendo que la reflexión sobre el propio aprendizaje es una de las fuentes de
formación, y la capacidad de evaluar a los compañeros que han trabajado en el
mismo proyecto también.
Conclusiones

Durante los dos años de aplicación de éste módulo se ha llevado a cabo una evaluación por parte de los alumnos y por parte del profesorado que nos permite
abordar las siguientes conclusiones:
Los resultados han contribuido a afirmar, a un número elevado de alumnos,
que la realización de este módulo les ha abierto nuevos caminos vivenciales i emocionales, han adquirido más seguridad ante las disciplinas artísticas, creen en sus
posibilidades creativas y que desde la experiencia vivida pueden aportar nuevas
miradas a la escuela.
El arte no puede disociarse de la vida cotidiana y nuestra tarea es: “restaurar
la continuidad entre las formas refinadas e intensas de la experiencia que son las
obras de arte, y los acontecimientos, hechos y sufrimientos diarios que se reconocen universalmente como constitutivos de la experiencia” (Dewey, 1994).

Referencias
Dewey, J. (1994) El arte como experiencia.
México: FCE.
Domènech, R. (2012) “La competencia cultural
y artística se puede y debe estimular en
la escuela y desde la escuela” Alsina, P.
Giráldez, A. (coord.) La competencia cultural y artística (105-126). Barcelona: Graó
col. 7 ideas clave.
Giráldez, A. (2012) “La competencia cultural y
artística es imprescindible en un mundo
digital.” Alsina, P. Giráldez, A. (coord.) La
competencia cultural y artística (1267-146).
Barcelona: Graó col. 7 ideas clave

Habermas, Jürgen (1987) La Acción Comunicativa. Tomo I. Madrid: Editorial Taurus.
Paynter, J. (2004) “Whay do we compose?”
Disponible en http://membres.lycos.fr/musicand/PIONEERS/PAYNTER/PAYNTER.htm
Sabag, A., (Compilador) (1989) Creatividad
México: Universidad del Valle de México.
Vol. I y II (Antología).
Schafer, R.M. (1975) El rinoceronte en el aula.
Buenos Aires: Ed. Ricordi
Zabala, L. (2010) Transdisciplinariedad. Principios generales. Méjico: Ed. Universidad
Autónoma Metropolitana.

Contactar as autoras: nuriabr0@blanquerna.url.edu
/ reinacs@blanquerna.url.edu

559
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Entendemos que presentar este estudio tiene una importancia relevante en
éste momento en que las áreas artísticas en la escuela están sufriendo recortes y
están cuestionadas en nuestro país.
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PEDRO MANUEL SIMÕES ALVES CORREIA

Professor de Artes no Colégio Amor de Deus.

Resumo: Neste artigo foi apresentado uma unidade didática desenvolvida para a disciplina
de Desenho A, no contexto de uma experiência de Prática Pedagógica Supervisionada. São
partilhados os procedimentos para o seu desenvolvimento, enfatizando-se a importância
de seguir uma linha orientadora ao longo do
processo, e a importância do cruzamento de
duas vivências entre professor cooperante e
professor estagiário para o enriquecimento do
trabalho desenvolvido com os alunos.
Palavras chave: desenho de observação / pas-

tel de óleo / criatividade.

Title: Observation Drawing - materials, tech-

niques and composition - 10. º Year.
Abstract: In this article, it`s presented a unit
designed for teaching the discipline of drawing
A, in the context of Supervised Teaching Practice.
The procedures for its development are shared,
and the importance of crossing two life experiences between the cooperating teacher and trainee
teacher for the enrichment of work developed with
the students.
Keywords: observation drawing / oil pastel /
creativity.

Antes de mais queria começar por agradecer às Belas Artes, não só pela organização deste interessantíssimo evento como a possibilidade que nos dá a nós
professores de partilhar com a comunidade de educadores das disciplinas de
artes a nossa experiencia pessoal e de escola.
Venho representar o Colégio do amor de Deus de Cascais.
Somos uma escola privada que tem todos os níveis de ensino, temos por isso
alunos desde os três anos até ao 12º ano.
Durante anos, como quase todos os colégios privados não tivemos o curso de
artes no secundário. Não era muito comum os colégios particulares terem secundário de artes, não só por haver relativamente poucos alunos interessados como
por não haver à partida grande interesse nesta área por parte das direções.
Por uma conjugação de fatores, em que o principal foi certamente a entrada
de professores de artes muito motivados, foi-se investindo bastante no segundo
e terceiro ciclos nas disciplinas de EV e EVT, o grupo de professores foi valorizando bastante o ensino destas disciplinas e foi-se amplificando o nível de exigência e rigor tanto ao nível das pedagogias como da classificação. Tentou fugir-se
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dos estigmas dos trabalhinhos mais ou menos inconsequentes que se faziam até
ali. Os alunos foram aderindo à nova exigência e a produção de trabalhos evoluiu
para níveis de qualidade que à partida poderiam parecer difíceis de atingir.
Os exercícios para além de traduzirem os objetivos programáticos, passaram a possibilitar a obtenção de trabalhos mais interessantes. Os programas foram sendo concretizados, as competências adquiridas mas sempre com a superior preocupação de criar nos alunos o gosto pela produção visual. Apostou-se
muito na exposição dos trabalhos na escola, (que se verificou ser muito motivador para os alunos, e por isso indutor de sucesso). A participação em concursos,
as visitas a exposições foram criando um clima muito especial nas aulas de EV e
EVT, e aos poucos, começou-se a falar na escola do departamento de artes e dos
fantásticos trabalhos que se faziam.
No ano 2000 foi inevitável a abertura do Curso de Artes Visuais no Ensino
Secundário, isto quase por imposição dos alunos, pais e professores e com um
grande interesse por parte da direção da escola.
O Colégio investiu em recursos humanos e materiais, criou todas as condições necessárias à abertura deste curso, que ao longo dos últimos 13 anos acabou por se tornar num caso sucesso a todos os níveis.
O desenvolvimento das Artes na escola foi até um dos objetivos de ano definidos pela direção do colégio, isto durante vários anos seguidos. Este objetivo
tem sido alcançado, visto que o curso de arte se foi consolidando ao longo dos
anos, tornando-se numa valência importante na escola.
Em todas as disciplinas de artes tem-se especial exigência com a qualidade
da criação e da execução dos trabalhos. Penso que este é o aspeto que caracteriza a “pedagogia” das artes nesta escola: aliar a exigência com a qualidade.
Acreditamos que os alunos devem ser motivados pelo resultado dos seus
próprios trabalhos, e que o professor deve ser um fator de motivação para o
aluno, deve-lhe exigir sempre mais…não se deve reduzir à mera condição de
avaliador, deve estimular insistentemente a melhoria de cada trabalho, deve
ter uma especial atenção a todos os pormenores. Acreditamos que um aluno
que tem orgulho no resultado do seu trabalho vai tentar fazer sempre melhor, e
provavelmente vai tornando mais madura a sua produção.
A concretização dos programas será sempre preocupação central. A produção de exercícios que conduzam à aquisição das competências/conteúdos propostos pelo programa das disciplinas é para nós um objetivo, no entanto tentamos ir bastante para além disto, não nos preocupa apenas, e dizemos apenas…
“ treinar alunos para o exame”, mas sim motivar alunos para a produção visual
de qualidade, dotando-os das competências necessárias para o fazer, e que de
algum modo lhes possam ser úteis para o futuro.

Figuras 1 a 5. Trabalhos de alunos. Fonte: própria.
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Orientam-nos três critérios: a capacidade criativa, a capacidade técnica de
representação e o esforço desenvolvido. A avaliação destes critérios de algum
modo está sempre presente.
Temos especial preocupação de que os alunos não estejam limitados na
exploração da sua criatividade por uma técnica deficiente, por isso tentamos
treiná-los até a exaustão, “obrigando-os a uma produção intensiva de várias
técnicas (sempre explorando ao máximo a componente criativa), mas tentando
sempre levá-los ao limite das suas possibilidades. Pensamos que se forem motivados conseguem atingir níveis de qualidade impensáveis à partida.
Apenas com uma pedagogia diferenciada, se consegue que alunos com diferentes níveis à partida consigam atingir as mesmas metas.
Na escola apostamos muito na individualidade de cada aluno, os professores conhecem bem cada aluno, tentando adaptar a sua pedagogia a cada caso.
Obviamente que o clima que se vive na escola e mais especificamente na
aula, (onde grande parte dos alunos tem expetativas elevadas sobre o seu nível
de desempenho) influencia bastante a motivação dos alunos. As aulas das disciplinas de artes devem ser momentos em que os alunos se sintam motivados a
produzir com criatividade, e que tenham prazer no seu trabalho, cultivamos o “
bom clima” nas aulas, “uma formalidade quase informal”… Tentamos sempre
que os alunos de 10º e 11º e 12º estejam juntos no maior número possível de
situações, tanto nas visitas de estudo (em que vão sempre os três anos juntos),
como até nas aulas. No início do ano fazemos sempre uma visita cultural com
todo o secundário de artes (onde visitamos uma cidade com motivos de interesse no que respeita à arte), não só pela componente cultural como pela componente relacional, temos desenvolvido um espirito de “clube das artes dentro
da escola” e com isso melhorado o espírito de grupo. Nas aulas os professores e
alunos visitam com frequência as “outras” salas e os alunos vão desenvolvendo
atividades conjuntas, de modo a que a partilha de experiências possa ser fator
de aprendizagem.
Um dos instrumentos que adotámos já há alguns anos é o diário gráfico. É
neste momento uma aquisição em termos de trabalho, tem sido muito explorado e os alunos têm conseguido níveis de qualidade bastante interessantes, tem
sido feita formação nesta área tanto por alunos como por professores. Acreditamos que os estudos rápidos, que a exploração das capacidades de síntese e de
produção de imagens em reduzido tempo é uma mais-valia.
No contexto do sarau anual da escola os alunos de artes montam e executam
um espetáculo que é preparado ao longo do ano e onde todos os alunos participam, é um espetáculo de palco, muito visual e com um conceito pré – definido
e totalmente desenvolvido pelos alunos. É um momento de grande partilha e

Figuras 6 a 9. Trabalhos de alunos. Fonte: própria.
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que possibilita que os alunos se sintam a fazer parte de um todo, e que possam
projetar atividades para além das atividades curriculares. Os projetos para este
evento são alvo de avaliação nas disciplinas de Desenho A e O. A.
Durante estes anos fomos desenvolvendo parcerias tanto com a Câmara
Municipal de Cascais como com entidades privadas que nos cedido os seus
espaços para fazer exposições, o que temos feito regularmente e que, segundo pensamos, tem sido importante na motivação dos alunos. Segundo a nossa
experiência a divulgação e publicação dos trabalhos dos alunos tem sido muito
relevante como indutor de sucesso. Neste momento estamos a privilegiar o facebock como veículo de divulgação dos trabalhos, isto a par da participação em
eventos (como por exemplo na execução de um Mural do 25 de Abril proposto
pela camara municipal). Tem sido uma experiência bastante positiva, com muito feedback também fora da escola, insisto para a importância que o trabalhos
dos alunos ser conhecido fora do âmbito escolar tem para os alunos.
Acreditamos que para captar o interesse dos alunos com vocação para a área
das artes é necessário trabalhar para conseguir ultrapassar as barreiras naturais criadas pelos preconceitos existentes sobre “ o que fazer com um curso de
artes”. No meio onde estamos inseridos, principalmente sendo uma escola privada e católica, não foi fácil criar uma dinâmica que possibilitasse que muitos
alunos aderissem ao secundário de artes, embora tenhamos temos tido, nos
últimos anos, uma percentagem muito atípica de afluência ao 10º ano de artes,
vindo este facto confirmar que pela forte vontade dos alunos em ingressar nesta
área, e pela credibilidade que o trabalho feito apresenta, foi possível à escola
ultrapassar este preconceito. Tem sido também facto relevante que os alunos,
enquanto alunos de terceiro ciclo vão testemunhando o trabalho feito pelos
seus colegas do secundário.
Presentemente alargámos o ensino das artes também ao ensino pré-escolar
e ao primeiro ciclo. Com este investimento quisemos antecipar a preparação
dos alunos, para que seja possível cada vez mais cedo terem experiencia de
produção visual. Tem sido uma experiencia altamente positiva e os alunos têm
manifestado grande interesse e participação nestas aulas. As professoras titulares afirmam que desde que estas aulas de arte foram implementadas notam
melhorias nos comportamentos dos seus alunos, bem como no seu interesse
pelas artes visuais.
É nossa convicção que a qualidade do trabalho e sucesso dos alunos depende em muito do clima e do ambiente onde está inserido, bem como da motivação dos seus colegas e principalmente dos professores. Queremos que sintam
que trabalhamos como um todo, deixando para segundo plano o âmbito individual e de turma, mas valorizando ao máximo o conceito de curso. Tentamos
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que os alunos se sintam a fazer parte de um grupo alargado com objetivos comuns. Um projeto de escola que visa a melhorar a cada passo a qualidade do
ensino e por consequência a qualidade das aprendizagens. O nível de exigência
imposto e a motivação para a conclusão dos trabalhos são aspetos nucleares na
nossa pedagogia, sempre com o objetivo de motivar pela produção de trabalhos
“interessantes”.
O Departamento de Artes do Colégio do Amor de Deus, não é uma ilha, faz
parte de uma estrutura que possibilita este tipo de atitude e de trabalho, o que
somos como departamento é fruto de um projeto educativo mais alargado e
abrangente e no qual acreditamos.
De facto, é nossa convicção que as aprendizagens ricas e profundas desenvolvem-se através da concretização do currículo, currículo este onde todas as
áreas do conhecimento se interligam e se complementam e, neste sentido, o
ensino artístico no colégio ultrapassou o seu espaço meramente disciplinar
propriamente, impondo-se naturalmente pelo contributo que dá no desenvolvimento das aprendizagens e por isso mesmo tornando-se uma referência da
cultura desta escola.
Podemos por vezes não conseguir atingir todos objetivos a que nos propomos como escola e mais concretamente como grupo de artes, no entanto temos
um projeto, projeto este baseado na dedicação, no rigor do ensino praticado e
no grande amor que temos pelo nosso trabalho e pelos nossos alunos.

RAIMUNDO MARTINS & LUCIANA BORRE NUNES

Luciana Borre Nunes: Brasil, frequenta o doutorado em Arte e Cultura Visual, Programa de
Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual, Universidade Federal de Goiânia.

—
Raimundo Martins: Brasil, professor da Universidade Federal de Goiânia, Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual.

Resumo: Este texto apresenta pesquisa que

está sendo desenvolvida no Programa de
Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da
Universidade Federal de Goiás (Brasil). O
artigo tem como foco uma discussão sobre a
constituição de identidades através de artefactos culturais presentes na escola e busca
problematizar os discursos normativos da
telenovela Rebelde a partir da perspetiva da
Cultura Visual.
Palavras chave: Sala de Aula / Cultura
Visual / Novela Rebelde

Title: Invitations to Education of Visual Culture
Abstract: This text presents partial results

of an investigation being developed in the
Graduate Program in Art and Visual Culture at the Federal University of Goiás (Brazil). The article has its focus on a discussion
about the constitution of identities through
cultural artifacts taken to school, problematizing the Soap Opera Rebelde normative
discourses from a Visual Culture perspective.
Keywords: Classroom / Visual Culture / Soap
Opera Rebelde

1. Rebeldes Exercendo Pedagogias nas Salas de Aula

Diversas situações vividas em sala de aula instigam minha prática pedagógica
com crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, desestruturando minhas
convicções enquanto professora e provocando meus olhares acerca daquilo que
acredito ser uma educação de qualidade na formação inicial. Tais situações se
repetem na pesquisa que estou realizando com treze estudantes dos Anos Iniciais
(8 e 11 anos) em uma escola da rede pública de ensino de Goiânia, Goiás, Brasil.
O estudo teve início em 2011 pelo Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura
Visual da Universidade Federal de Goiás.
Nessa escola, percebo que o grupo adolescente “Rebeldes” (novela brasileira)
está na preferência da maioria das/os estudantes da turma com a qual realizo a

567
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Convites para Educação
da Cultura Visual

568
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Figura 1. Caderno de um estudante. Imagem produzida pela
autora durante pesquisa de campo (2011).
Figura 2. Álbum de figurinhas dos Rebeldes. Imagem produzida
pela autora durante pesquisa de campo (2011).
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Figura 3. Gesto “Rebelde” de um estudante. Imagem produzida
pela autora durante pesquisa de campo (2011).
Figura 4. Rebelde na televisão. Imagem produzida por uma aluna
durante pesquisa de campo (2011).
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pesquisa. Minha surpresa, no entanto, foi constatar que alunos e alunas não estão
somente adquirindo os produtos relacionados ao grupo, mas, também, consumindo ou, aderindo, sem qualquer questionamento ou problematização, às maneiras de pensar e agir produzidas pelo grupo nos episodios/capítulos da novela.
Esses personagens — Os Rebeldes — estão presentes de maneira significativa
no cotidiano das/os estudantes que, em diversas situações, utilizam o vocabulário, cantam as músicas e chamam um ao outro pelo nome dos personagens da
novela. Como professora, tenho refletido sobre minhas atribuições e responsabilidades pedagógicas diante dessas preferências que invadem o cotidiano escolar. Este texto, ao apresentar resultados parciais da pesquisa, tem como foco a
seguinte questão: como são produzidas as “tramas” pedagógicas na sala de aula
através da novela Rebeldes?
As/os estudantes estão reproduzindo em sala de aula comportamentos e ensinamentos assistidos no programa. Visualizo em minha prática de pesquisa aquilo
que Martins e Tourinho destacam como as “... culturas da mídia, com seus personagens, imagens, significados, jargões e, principalmente, com um modo próprio
de expressar ideias e pensamentos, [que] constrói mundos e histórias de mundos
que invadem o imaginário infantil” (2010: 42). Essa invasão no imaginário infantil repercutiu nas atitudes das crianças que passaram a ser “Rebeldes”.
Percebo que os Rebeldes estão exercendo suas pedagogias culturais na sala
de aula. Estão ditando comportamentos e definindo como meninas e meninos
devem agir, falar, pensar e se comportar (Figuras 1 a 4).
Ao relatar essas situações quero argumentar que inúmeras narrativas e artefatos visuais estão presentes no cotidiano das crianças, entram com elas nas salas
de aula e ‘educam’. Essas narrativas e artefatos influenciam comportamentos,
maneiras de pensar e agir, criando situações de estranhamento que já não passam despercebidas entre profesores e crianças. Tal argumentação encontra consonância em Martins e Tourinho quando explicam que:
A constituição histórica da relação entre conhecimento e visão mostra que as crianças
participam e vivenciam as influências, instabilidades e perturbações provocadas pela
onipresença da imagem na vida cotidiana. Essa viragem visual, não apenas deslocou
conceitos, mas puxou às avessas concepções sobre cultura, família e escola, abalando
valores, questionando e, sobretudo, colocando sob suspeita discursos pedagógicos vigentes sobre a infância. Além de participantes desse mundo visual, as crianças também são
alvo do poder de sedução da imagem e, com ela, constituem seus modos de ser, perceber,
desejar e experimentar o mundo (Martins & Tourinho, 2010: 42).

As salas de aula são invadidas por artefatos visuais que ensinam, de maneira
explícita e eficiente, determinados valores sociais e afetivos. Estão presentes no
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cotidiano das crianças e produzem maneiras de olhar determinadas situações,
produzindo e reproduzindo normas sociais às quais as crianças se adaptam para
melhor interagirem umas com as outras.
As crianças não consomem somente produtos relacionados aos seus personagens preferidos, elas também são influenciadas por uma rede se significados
que instauram e tornam vigentes determinados modos de ver, vestir, ser e pensar. Elas carregam seus personagens favoritos para dentro das salas de aula de
diversas maneiras, até mesmo reproduzindo gestos e falas. Diante disso, penso
ser iminente e necessária uma discussão sobre nossas relações com esse universo
visual que atrai e envolve as crianças minimizando ou até mesmo neutralizando
o impacto e aprendizagem das propostas pedagógicas desenvolvidas nas escolas.
Quais ensinamentos são construídos pelos diversos artefatos visuais consumidos pelas crianças? O que dizem determinadas imagens e, por que dizem?
Enquanto educadores, qual a nossa relação com esse universo visual construído
para e sobre as infâncias?
De maneira geral, a escola procura combater os artefatos visuais oriundos da
mídia televisiva ou de qualquer outra origem que não seja a cultura escolar. Enquanto um menino folheava seu álbum de figurinhas dos Rebeldes a professora
se aproximou e ordenou que ele guardasse o álbum ressaltando que ali não era
lugar apropriado para aquele artefato. Depois de alguns minutos o menino abriu
seu caderno e iniciou um desenho da logomarca dos Rebeldes.
Outra situação mostrou a valorização das aprendizagens escolares formais
em detrimento dos conhecimentos oriundos do cotidiano das alunas. Uma menina veio na minha direção após terminar sua prova de português e falou: “Se a
prova fosse sobre os Rebeldes eu ia tirar 10 porque eu sei tudo sobre eles.” Esta
situação evidencia que as pedagogias culturais atraem os interesses infantis, ensinam coisas, estão presentes de maneira marcante no dia-a-dia dos estudantes e
entram nas salas de aula independentemente da autorização dos adultos ou dos
professores. Mesmo assim, são desconsideradas e, muitas vezes repudiadas pelos interesses da instituição escolar.
Pereira (2008: 04) afirma que as “escolas continuam a naturalizar discursos
que aprisionam os sujeitos em concepções únicas e verdadeiras, sem considerar
a diversidade de olhares possíveis sobre os fatos sociais”. Elas buscam enquadrar a constituição dos envolvidos em apenas alguns referenciais hegemônicos.
Alguns conhecimentos são considerados adequados para o trabalho pedagógico enquanto um universo de possibilidades é deixado de fora. Os Rebeldes se
constituem parte destas oportunidades, mas estão ausentes nas reflexões das
educadoras. Enquanto pesquisadora, me sinto instigada pelas possibilidades de
trabalhar com as visualidades e tramas dos Rebeldes em sala de aula.
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2. Educação da Cultura Visual

A partir das concepções da educação da cultura visual penso algumas proposições/intenções para um currículo escolar que atenda as necessidades de crianças que interagem enfaticamente com imagens e artefactos culturais.
A relevância do trabalho com imagens e artefactos culturais nas escolas diz
respeito a compreendê-las como deflagradoras de representações sociais e culturais. Ou seja, a produção e a interpretação de uma imagem refletem o que um
sujeito pensa sobre determinado assunto ou situação, denunciando pontos de
vista e perceções sobre uma realidade. Em termos educacionais a “dimensão
visual vai além de um repertório de eventos ou objetos visíveis porque pressupõe uma compreensão dos seus processos, o modo como operam, suas implicações e, principalmente, seus contextos” (Martins, 2009:35). Complementando
e, pondo em perspetiva as implicações e contextos dos processos da dimensão
visual, podemos ressaltar que a “experiência visual é um processo dinâmico e
gradual, em constante transformação e, consequentemente, mais demorado e,
portanto, mais abrangente do que a instantaneidade do ver” (Martins, 2009:35).
As/os estudantes contemporâneos apresentam vivências visuais diferentes
de outras gerações, pois suas experiências são intermediadas por tecnologias
apresentadas pela televisão, publicidade, filmes e vídeos, jogos eletrônicos e
internet. A interação de alunas e alunos com novas tecnologias interfere diretamente nas maneiras como se relacionam com o ensino e com a aprendizagem
escolar, pois a ênfase das instituições escolares em apenas alguns meios de expressão e de comunicação não atende as necessidades das/os estudantes que
aprenderam a conviver com a diversidade visual.
Nessa perspetiva, procura-se: (1) entender/privilegiar/legitimar/questionar como as crianças constroem suas maneiras de ver o mundo e como passam
a olhar as situações de determinadas formas e não por outras; (2) interrogar o
contexto que vivemos considerando que “muito mais do que representar os sujeitos e os grupos, os artefactos e imagens instituem os modos de vermos os
outros e de nos relacionarmos com o mundo” (Cunha, 2010:135) e; (3) privilegiar e facilitar experiências reflexivas críticas com as/os estudantes, desnaturalizando narrativas consolidadas e legitimando as crianças como produtoras
de cultura visual. Isso significa mudanças decisivas para o currículo escolar e
reforça uma atitude política, no sentido mais abrangente do termo, de enfrentamento
às constantes tentativas de naturalização e de manutenção do sistema educacional
atrelado ao passado. É impressionante a persistência de uma visão das escolas, do
currículo e da atuação docente como “se fossem sempre assim e que não podem serdiferentes’ (Nascimento, 2009: 41)
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O convite da educação da cultura visual não está centrado somente no estudo
de determinada imagem ou artefacto cultural, mas na relação das/os estudantes com esses elementos. Durante a pesquisa de campo, por exemplo, percebi
que as/os alunas e alunos imitavam gestos, atitudes e jargões dos personagens
da telenovela Rebelde. Essas imitações reproduziam os relacionamentos amorosos da trama, sendo que a relação das crianças com este artefacto indicava a
repetição de narrativas naturalizadas sobre como meninas e meninos deveriam
se relacionar amorosamente. As crianças falavam sobre “ficar” e namorar baseados nos acontecimentos da trama. Perceber os assuntos que emergem da
interação entre estudantes e os artefactos com os quais convivem e admiram e,
a partir disso, propor ações pedagógicas que rompam conceções consolidadas
e que legitimem as narrativas daqueles que estão à margem das histórias oficias
é parte da proposta de uma educação da cultura visual.
Trabalhar com assuntos do cotidiano não implica desprezar conhecimentos
escolares ou aqueles ditos de excelência, mas colocá-los em relação. As escolas
ainda escolhem assuntos canônicos que não fazem sentido para a maioria das/
os estudantes. Enquanto isso os conhecimentos fora da escola são atualizados,
dinâmicos, interativos e sedutores. Cunha (2012:104) apresenta uma pertinente questão: “E por que não aproveitarmos essa satisfação estética, este vínculo
afetivo que a maioria de nossos(as) alunos(as) tem com os artefactos culturais
populares, para problematizar seus significados e criar, com os mesmos artefactos outras narrativas que possam contestá-los?”
Rebeldes não fazem parte do conteúdo curricular do 3º ano e nem estavam
presentes nos planos de aula. Os Rebeldes não participaram do currículo oficial,
mas estavam nas salas de aulas através dos gestos e preferências das/os estudantes. Estavam presentes na escola, constituindo e influenciando pensamentos e ações que não foram discutidos pelas/os educadoras/es. Duncun (2011: 22)
defende práticas pedagógicas baseadas na problematização das interpretações
dos artefactos culturais ao dizer que “o currículo deveria, pois, basear-se na natureza da cultura visual, especificamente nas experiências dos alunos relativas
a ela e integradas ao conhecimento do professor.”
“Incentivar e vivenciar o protagonismo estudantil é outra meta da cultura visual” (Nascimento, 2009: 56). Entendo que as/os estudantes são produtores de
cultura visual porque suas experiências ganham sentidos nas redes sociais e em
atividades extracurriculares muitas vezes desconhecidas pelas/os professoras/s.
Este protagonismo questiona as relações de ensino e aprendizagem no momento em que incentiva o compartilhamento de conhecimentos entre professores e
alunas/os. Nesse sentido, estudantes e professores aprendem e ensinam juntos.
Concordo com Aguirre (2013) quando defende esse protagonismo nas pesquisas
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realizadas no campo da cultura visual e amplio a questão ao dizer que essas/es
alunas e alunos tem muitos conhecimentos para mostrar na escola e podem
compartilhar os processos de ensino e aprendizagem nas salas de aula através de suas experiências.
Isso implica legitimar vozes e conhecimentos daquelas/es até então considerados receptores de verdades e conteúdos educacionais. A visibilização
das expressões e vozes das/os estudantes não garante um processo igualitário
e democrático em sala de aula, mas é uma tentativa de romper com práticas
educativas que tem pouco sentido para as crianças e promover outras histórias,
outras narrativas até então desprivilegiadas pelo âmbito escolar. É deles, alunas
e alunos, e de seus contextos que surgem debates importantes e oportunidades
para problematizar modos de ver.
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Introdução

É notória a carência de iniciativas associadas de ensino, pesquisa e extensão no
campo das Artes Visuais, sobretudo no que se refere à inserção na comunidade
e atuação em instituições educacionais, fato que põe em evidência a proposta em questão. A formação qualificada do professor de Artes, oportunizando
experiências abrangentes e diversificadas resulta em uma maior flexibilidade
profissional para trabalhar com os recursos e as circunstâncias encontradas na
realidade de escolas da região e do país.
Nesse cenário, o artigo ressalta a importância da atuação do Laboratório de
Iniciação e Criatividade em Artes, mais conhecido por Escolinha de Artes da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Rio Grande do Sul, Brasil. Todas
as atividades têm por base a experiência adquirida através da realização de aulas em um ambiente específico de formação superior de artistas e pesquisadores neste campo, tendo em vista que o Laboratório é sediado no Centro de Artes
e Letras da UFSM.
Assim, em uma trajetória de interação com a comunidade, ao longo de algumas décadas, a Escolinha de Artes tem desenvolvido ações de extensão visando
a construção do conhecimento em Artes Visuais, atendendo crianças na faixa
de 6 a 12 anos. Tais experiências têm conduzido a uma integração efetiva com a
comunidade, constituindo um espaço de estabelecimento de novas concepções
acerca da produção artística e, neste sentido, cumprindo um papel de formação
de opinião. Ao propor atividades no campo da Arte de forma diversa do ensino
formal, instituído nos currículos escolares, possibilita uma visão ampliada das
linguagens artísticas. Da mesma forma, viabiliza um projeto formativo alicerçado na reflexão e na produção em arte, por meio de uma base estética forte e
um conhecimento aprofundado das questões educacionais neste campo, para
formar um profissional capacitado a exercer atividades de expressão e criação
estética, capaz de inspirar o senso estético na criança, no adolescente ou no
adulto através do contato com as linguagens específicas das artes plásticas, da
percepção da arte e do patrimônio cultural da humanidade.
1. Historiando o percurso

Mantendo um vínculo singular com a Universidade Federal de Santa Maria desde
1965, a Escolinha de Artes surgiu ancorada na filosofia do MEA/Movimento de
Escolinhas de Arte, que estimulava a autonomia de estruturação e a identidade
de cada núcleo. No caso da Escolinha da UFSM, no entanto, sua localização no
Centro de Artes e Letras, compartilhando da proximidade com os cursos de Música, Artes Cênicas e Artes Visuais, possibilitou uma atenção maior às novas tendências no campo da Arte e da Arte/Educação, assim como uma relação estreita
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com a produção artística em sua produção e exposição. Unia, desse modo, já em
seus primórdios, as questões do ensino e da extensão. Isto ocorreu e se consolidou sobretudo pela possibilidade de estágio para alunos de Licenciatura nas áreas das Artes, tornando-se um dos pilares de sustentação deste projeto, enquanto
outras iniciativas similares fechavam suas portas em todo o país.
Embora tendo iniciado suas atividades a partir da idealização de professores
da área de Música, com a criação do Curso de Música na Universidade Federal de
Santa Maria, em 1963, oficialmente a Escolinha só foi fundada em 1965, vinculada à Faculdade de Belas de Artes.
Neste trajeto, desde os anos 1970, quando é reconhecida pelo Conselho Universitário da UFSM, até 1978, quando se torna um Órgão Suplementar do Centro de Artes e Letras, a Escolinha vai modificando sua condição na hierarquia da
instituição, chegando, mais tarde à denominação de “Laboratório de Iniciação e
Criatividade em Artes/LICA.”
Inicialmente, as atividades realizadas na Escolinha mantinham a fidelidade
com os pressupostos da livre expressão, da descoberta, da espontaneidade, proporcionando a seus alunos o desenvolvimento espontâneo da criatividade através da expressão e da sensibilização para materiais e para a natureza. Com esta
dimensão, direção e professores acompanhavam diversos eventos integrantes
da discussão sobre a arte educação naquele período, inserindo-se, também, de
forma ativa na comunidade, inclusive com espaços específicos em programas
de televisão local, em atividades ao vivo. Após, nos anos noventa, enfatizam-se os estágios aos alunos do Centro de Artes e Letras, assim como projetos
de extensão com as escolas municipais e estaduais de Santa Maria nos quais
os professores e e mediadores se colocam como estimuladores do processo de
criação, através de proposições e reflexões, motivando a expressão nas linguagens da arte.
Com o surgimento de tendências e abordagens contemporâneas em arte /
educação, como a Proposta Triangular, as atividades na Escolinha são reorientadas, tendo em vista a necessidade de inserção destas novas concepções, possibilitando a todos os envolvidos neste processo, seja professores, mediadores
ou crianças, uma vivência renovada e diversificada no âmbito da criação e da
reflexão sobre a arte (Barbosa, 2005). Busca-se assim, oportunizar o fazer artístico no contexto da pesquisa e da produção atual em artes, entendendo a Arte
como campo de conhecimento.
Dos anos 2000 até hoje, as atividades do Laboratório de Iniciação e Criatividade em Artes são realizadas, principalmente, através do desenvolvimento das disciplinas de Práticas Educacionais do Curso de Licenciatura em Artes Visuais. No entanto, tem se mantido e estimulado a criação de espaços de

578
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Figura 1. Atividades em outros ambientes no Campus
da UFSM (Curso de Biologia). Fonte: própria.
Figura 2. Atividades ao ar livre no Campus da UFSM.
Fonte: própria.

experimentação mais abertos e flexíveis, em oficinas, desenvolvidas através de
projetos de extensão.
2. Atividades para a Comunidade

Ao longo de seu percurso, o Laboratório de Iniciação e Criatividade em Artes
ancorou sua prática na oferta de atividades em artes dirigidas à comunidade. O
público estabelecido, neste transcurso, oscila entre 06 e 12 anos de idade, oriundo da cidade e da região, composto de distintos extratos sociais. Por sua vez, a
coordenação pedagógica fica a cargo de professores do Departamento de Artes
Visuais e, de modo geral, as atividades são realizadas por licenciandos em disciplinas específicas. Após período de observação e planejamento, os planos de aula
são definidos pelos licenciandos com orientação do professor/orientador, que realiza, em seguida a sua aplicação, uma avaliação em grupo. Ressalta-se a função
da Escolinha como um espaço para fazer e pensar a Arte, que pode ser inovador e
transformador nas práticas educativas da área, com foco na comunidade em que
se acha inserida.
Dessa forma, o olhar é sobre um espaço ampliado, onde todas as ações e eventos ocorridos no campus são incluídos, sobretudo aqueles do Centro de Artes e
Letras (Figuras 1 e 2).
Nesse caso, busca-se trabalhar com ações estimulantes à criatividade (Lowenfeld, 1977), onde atividades com teatro e música também são contempladas,
além das artes visuais (Figuras 3 e 4).
De entre o exposto são exemplos: jogos e peças teatrais, confeção de fantoches
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Figura 3. Atividades de recorte e desenho e jogos
teatrais. Fonte: própria.
Figura 4. Atividades de encenação a partir da
confecção de máscaras. Fonte: própria
Figura 5. Atividades coletivas, graffiti. Fonte: própria.
Figura 6. Atividades coletivas, pintura. Fonte: própria
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Figura 7. Jogos teatrais. Fonte: própria.
Figura 8. Mostra de trabalhos, colagem. Fonte: própria

e de figurinos ou máscaras; brincadeiras; experiências musicais; vídeo, serigrafia,
xilogravura; estamparia, modelagem com argila, montagens, colagens, construções, pintura, desenho, sucata; mosaico, tecelagem, cerâmica, pintura mural,
graffiti, toy art, entre outros (Figuras 5 a 8).
3. Interação em Oficinas

As oficinas configuram ações de extensão e desenvolvem-se nas áreas temáticas
de extensão Artes e Letras, Cultura e Educação, sendo direcionadas para públicos diversos, de acordo com as comunidades abrangidas. Além de crianças e adolescentes de escolas da região, oficinas com grupos indígenas, em nível experimental também ocorreram. Os acadêmicos do Curso de Artes Visuais da UFSM e
Curso de Especialização em Design de Superfície são o público envolvido. O eixo
temático principal está na Cultura, com foco na integração da comunidade com
os Laboratórios de Iniciação e Criatividade em Artes e Laboratório de Pesquisa
em Arte e Design.
Partindo dessa abordagem, as oficinas buscaram proporcionar uma aproximação ao objetivos descritos, através de recursos audiovisuais, com textos explicativos, fotografias, juntamente com discussões e troca de vivências surgidas
no transcurso da apresentação. Esta explanação é prevista para a primeira parte
da oficina. Em um segundo momento, é apresentado o material desenvolvido
de forma prática nas diferentes edições realizadas no decorrer do projeto. Partindo dessa demonstração e experimentação individual, os participantes tem a
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oportunidade de analisar os trabalhos apresentados, gerando reflexões sobre as
possibilidades criativas na elaboração de uma proposta similar. Com isso, objetiva-se envolver os participantes na busca de significações e desenvolvimento de
atividades similares, de acordo com o tema da oficina (estamparia, toy art, tecelagem, etc) sobretudo com crianças e adolescentes, com foco na construção de
conhecimento e na integração com a comunidade.
No caso da Oficina de Estamparia, buscou-se referências desde as técnicas
artesanais mais antigas, observando a evolução tecnológica de materiais e processos na contemporaneidade, focando sobre a estamparia como um recurso diferenciador, encontrado em diversos produtos, desde sapatos, bolsas, peças de
vestuário, utilitários em geral, entre outros.
Considerando a possibilidade de construir conhecimento aplicado nesta área
específica junto à comunidade, a proposta focou na realização de uma série de
oficinas de estamparia em escolas, centros comunitários e no próprio espaço
institucional da UFSM no sentido de proporcionar o aprendizado de processos
e técnicas na área, capacitando-os a desenvolver autonomamente produções e
aplicações práticas na área do design de superfície e estamparia, inclusive como
possibilidade de geração de renda, constituindo um retorno à comunidade relativamente à produção da cultura material, a partir do conhecimento e reflexão sobre a mesma.Fazem parte dos primórdios da estamparia, como citado anteriormente, os métodos artesanais de uso de blocos de madeira, já no final do século
XVII, seguido pela técnica do estêncil, um tipo de máscara vazada que deixa em
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Figura 9. Oficina de Estamparia. Fonte: própria.
Figura 10. Aplicação em Camiseta. Fonte: própria
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aberto as áreas onde se deseja estampar. Após, surgiram os rolos de cobre gravados em um processo que permitia uma maior escala de produção. Muitas destas técnicas têm origem na Ásia e foram introduzidas pelos romanos na Europa
(Chataignier, 2006; Pezzolo, 2009; Forty, 2007). Hoje, com o desenvolvimento
tecnológico de processos industriais, aliados à informatização, as possibilidades
se alargam, eliminando muitas restrições em termos de execução de desenhos de
estamparia, sobretudo com a introdução da estamparia digital.
A ação está em andamento e são sendo realizadas oficinas abertas à comunidade, que incluem a participação de turmas de ensino fundamental de escolas
da região, e inscrições de crianças interessadas da comunidade em participar das
atividades. Tais atividades abarcaram o âmbito teórico (contextualização histórica, artistas e obras) e prático (trabalhos artísticos apresentados e criação artística), ocorrendo, também, palestras e conversas com artistas e profissionais na
área, quando necessário.
Partindo de temas trabalhados na experiência relatada, viabilizada pelo
referido projeto, a presente proposta propõe o diálogo e a reflexão acerca das
diferentes possibilidades de aproximação ao universo da Arte e do Design, enfatizando relações entre a graduação e pós-graduação no desenvolvimento de
ações de extensão. Através da experimentação no planejamento de uma proposta neste âmbito, busca-se desenvolver habilidades voltadas à realização de
atividades semelhantes em outros contextos, de modo a gerar uma integração
positiva junto à comunidade.
As oficinas apresentam-se, portanto, como uma possibilidade a explorar no
âmbito da Arte e de sua inserção em práticas educativas e culturais, podendo ser
um elemento motivador para propostas diferenciadas em encontros/atividades
de ensino formal e não-formal no atual contexto sócio-cultural da cidade e região.
Conclusão

No âmbito das Artes Visuais na UFSM, as atividades desenvolvidas no Laboratório de Iniciação e Criatividade em Artes Escolinha de Artes do CAL estão em
consonância com os objetivos pedagógicos expressos no Projeto Pedagógico do
Curso de Artes Visuais, convergindo para as metas de formação dos acadêmicos
na área, tendo em vista a contribuição acadêmica na difusão de conhecimentos e
reciprocidade social através das atividades propostas pelo projeto.
É pertinente mencionar este propósito é favorecido pela possibilidade exclusiva de atuação dos estudantes em suas práticas educativas, com benefícios que
podem ser replicados também fora dos limites da instituição, seja pela experiência adquirida pelos alunos ou pela possibilidade de realização das atividades
previstas em outros locais com essa demanda. Ações potenciais, por exemplo,
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podem ser direcionadas a grupos com maior vulnerabilidade social, estabelecendo parcerias com ONGs e demais instituições.
Acredita-se que o fortalecimento e a ampliação das propostas de extensão nas
Artes Visuais da UFSM, irão contribuir, sem dúvida, na formação acadêmica e cidadã dos estudantes, possibilitando seu envolvimento contínuo e integrado com
atividades de ensino, pesquisa e extensão, incentivando a produção e a participação em eventos científicos, de forma a contribuir com seu ingresso futuro em programas de pós-graduação, na UFSM ou em outras IES. Além disso, ao possibilitar
a prática de ações coletivas, voltadas à comunidade, gera-se um maior compromisso com a qualidade de atuação, favorecendo o desenvolvimento autônomo e
responsável, assim como a inserção social do licenciando em Artes Visuais.
Ressalta-se, contudo o principal objetivo da atuação de professores e alunos
nesta interação com a comunidade através da Escolinha, que é o de oportunizar
a construção de conhecimento em Artes Visuais através do desenvolvimento
de oficinas pedagógicas com a crianças e adolescentes da cidade e região, favorecendo o contato com as linguagens artísticas, a produção e a reflexão sobre
Arte. Para os participantes, crianças e adolescentes, a experiência tem sido expressa como bastante significativa, tendo em vista o retorno obtido e a demanda sempre crescente.
Em relação à mensuração dos resultados, tendo em vista sua abordagem qualitativa, para o acompanhamento avaliativo da proposta valoriza-se a percepção
(caráter subjetivo) do público participante e envolvido (lares assistenciais, comunidade, alunos e professores dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação, alunos
da Escolinha de Artes), quanto a suas manifestações e depoimentos ao longo do
período de execução do projeto, em relação à viabilização do mesmo. No entanto,
podem ser considerados aspectos como número de participantes e instituições
diferentes envolvidas, horas trabalhadas, percentagem efetiva de participação
em cada fase, desdobramentos das atividades, entre outros.
Nota-se que as ações propiciam a integração de outros setores da comunidade, normalmente com pouco acesso a atividades culturais e artísticas em áreas
mais específicas como a estamparia, como exemplo, o público adolescente e infantil vinculado a lares assistenciais da cidade ou escolas públicas.
As oficinas, conforme conduzidas no Laboratório de Iniciação e Criatividade
em Artes, apresentam-se, portanto, como uma possibilidade a explorar no âmbito da Arte e de sua inserção em práticas educativas e culturais, podendo ser um
elemento motivador para propostas diferenciadas em encontros/atividades de
ensino formal e não-formal no atual contexto sócio-cultural da cidade e região.
É um espaço que concretiza a troca e a construção privilegiadas, integradoras
de vivências no campo das Artes, no qual os atores principais, as crianças, mais
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ensinam do que absorvem, mais demonstram do que solicitam, a partir da inventividade e entusiasmo presentes na realização de cada atividade proposta. Nesta
perspectiva, a Escolinha de Artes do CAL/UFSM torna-se também um espaço
para gerar possibilidades novas e para questionar as existentes, um espaço para
fundamentar as experiências singulares daqueles que se permitem tal aproximação, sejam estes as crianças, os acadêmicos de Artes Visuais / Cênicas, os professores, a coordenação ou colaboradores.
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Resumen: La comunicación plantea un con-

junto de reflexiones de carácter estético y de
sus implicaciones educativas, producto del
análisis de una serie de trabajos de alumnos
de educación infantil, primaria y secundaria, con un nexo y objetivo común: generar
una narrativa personal hacia la propia ciudad y el entorno urbano en el que viven.
Palabras clave: ciudad / entorno / experiencia / miradas / cotidiano.

Title: Urban aesthetics. The visual experience

of the city
Abstract: The communication raises a set

of aesthetic reflections and educational implications that result from the analysis of a
series of works by students in nursery, primary and secondary schools, with a common
goal: to create a personal narrative of the city
and urban environment in which they live.
Keywords: city / environment / experience /
observations / daily life.

Introducción. La experiencia del entorno urbano

La experiencia artística y educativa de la que partimos en este artículo, se centra de una forma especial, en el acercamiento experiencial y estético hacia el
entorno propio y próximo en el que desarrollan su vida y sus principales actividades biográficas, el alumnado de todo un centro de educación infantil, primaria y secundaria, su propia ciudad y las calles, plazas, jardines y otros espacios
públicos de su barrio.
Se analizan, en este texto, los resultados de un proyecto de varios meses de
duración, que implicará a todos los alumnos y alumnas del Colegio Hermes,
centrado en el análisis e interpretación visual del entorno propio del barrio en el
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Estéticas del entorno
urbano. La experiencia de
visualización de la ciudad
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Figura 1. Se vislumbra la percepción de los elementos de la ciudad
asociados a sus experiencias positivas, a través del color, los árboles del
parque; y las experiencias negativas y que no sienten propias,
visualizadas en los grises, del tráfico y los vehículos. Fuente propia.

que residen, el barrio de Patraix en la ciudad de Valencia, ciudad mediterránea,
situada al este de la península ibérica.
El texto se centra en el análisis y aproximación hacia el resultado de estos
trabajos, que son el reflejo de las múltiples visiones que los alumnos y alumnas
construyen del entorno de su propia ciudad, a través de los medios plásticos,
visuales y artísticos, que mejor les permitían formular su propia percepción del
entorno, y de sus experiencias vitales con este, en múltiples sentidos.
Tanto la experiencia, como el proceso de investigación y reflexión derivados, parten del modelo de estética pragmatista que propone la línea teórica de
John Dewey (2008) y Richard Shusterman (2002), basada en la propia experimentación de las relaciones del alumnado con su propio entorno, el reflejo de
esa experimentación en el lenguaje visual y la interacción conjunta de todas las
narrativas construidas, que a su vez generan nuevas formas de experimentación de ese mismo entorno (Figura 1).
A pesar de ello, vamos un paso más allá y hacemos confluir nuestro análisis
en la propia experimentación hacia la obra, y en la consideración como obra de
los trabajos del alumnado, valorando de esta forma la propia experiencia del
arte como la experiencia educativa producida en los alumnos, tanto en el proceso de experimentación de relación con el entorno, como en su conversión a
propuesta artística, con la que legitiman su discurso.
De este modo, resulta esencial fomentar procesos y prácticas de experimentación estética, con el entorno cotidiano más próximo e inmediato, y para ello
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hemos de generar estrategias que rompan con la propia percepción de lo que
se percibe como cotidiano, para reformular esa percepción hacia lo extraordinario, aspecto que favorece la predisposición hacia la experiencia estética y el
propio aprendizaje.
El diálogo de múltiples vías de relación con el entorno, que se establece
entre los alumnos y la propia ciudad en la que viven, entre los alumnos y las
visiones que son capaces de reflejar esas experiencias, la interrelación entre
las distintas visiones de unos y otros alumnos, y la percepción de un público
adulto, padres, familiares y profesores, generan un conjunto entrelazado de
experimentaciones de relación estética con respecto a la ciudad, que amplían
nuestra capacidad de comprensión y nuestras formas de aproximación hacia
ese entorno, desde la vivencia de la experiencia estética.
1. Reconstrucciones y visiones personales

Uno de los aspectos que los alumnos y alumnas han trabajado de forma más intensa en las miradas e interpretaciones de respuesta hacia el entorno urbano de
la ciudad y de su barrio, ha sido vincularlo a experiencias y facetas de su propia
vida y sus relaciones e interacciones personales. No debemos perder de vista
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Figura 2. La presencia del yo individual y la afirmación de la propia
identidad, se superpone frente al espacio urbano, que se vincula a los
elementos de la naturaleza. Fuente propia.
Figura 3. Trabajo de una alumna que ofrece la visión y relación que
ella establece, respecto a su experiencia y percepción, con un artefacto
visual del entorno urbano, interpretado como negativo y asociado a
elementos externos como la destrucción de la naturaleza. Fuente propia.
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que uno de los objetivos de la educación artística es fomentar la vinculación,
la continuidad del arte con la propia experiencia de vida, y con las narraciones
personales que refuerzan la propia construcción de la identidad personal.
Es entre el alumnado de infantil y los primeros cursos de educación primaria, donde más se percibe la referencia hacia aspectos directamente vinculados con la propia identidad y experiencias personales y afectivas, y en muchos
casos, son ellos mismos los protagonistas activos de sus narraciones visuales,
acompañados habitualmente de las personas más unidas a ellos, padres, familiares, amigos, etc.
Escenas visuales donde el alumno o alumna es el centro de la acción, interactuando con los elementos del espacio urbano, parques y jardines prioritariamente, proyectando habitualmente, una mirada amable hacia ese espacio, que
se percibe como propio y vinculado a situaciones afectivas y vitales de enorme
importancia en el proceso de construcción identitaria de la propia personalidad, vinculada de manera directa a esos espacios urbanos de interacción, que
son visualizados y reforzados a través de la creación plástica (Figura 2).
Como muy acertadamente escribía Kerry Freedman en este sentido, no debemos pasar por alto la importancia del arte en el proceso educativo y de construcción identitaria:
Los efectos de las imágenes dan forma al concepto que el individuo tiene de sí mismo,
e incluso dan forma a la noción de individualismo. El individuo se apropia de características de las representaciones visuales, y las adopta como representaciones de sí
mismo (Freedman, 2006: 27).

2. La mirada crítica hacia el entorno

El análisis crítico de su propio espacio urbano, aunque requiere un mayor grado
de madurez, tanto en el proceso de observación y análisis del espacio, como en el
de la elaboración de una propuesta visual, que sintetice ese malestar crítico, no
estuvo en absoluto ausente, entre las problemáticas visualizadas por los alumnos y alumnas en sus trabajos, aportando críticas en ocasiones incluso duras.
Entre los aspectos que consideran más negativos de sus relaciones de experiencia con su propia ciudad, aparecen algunos de carácter genérico, aplicables
a casi cualquier entorno urbano de tamaño medio, como la problemática de la
contaminación ambiental y acústica, visualizada a partir de diferentes recursos
visuales, como el ejemplo de la Figura 3. En este caso, se utiliza la presencia de
un surtidor de gasolina próximo a la casa de la joven autora, para ofrecer una
visión profundamente negativa de su experiencia de la ciudad, y convertir su
propuesta en un mensaje universal, que trasciende las problemáticas locales.
Sorprendentemente, algunos de los trabajos, –obviamente entre el alumnado
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de secundaria–, no olvidaran algunas problemáticas sociales y de la actualidad
del momento, que ellos y ellas vincularán con su propia experiencia de la ciudad
y del entorno. En algunos casos encontramos una asociación de ideas muy interesante, entre el espacio público urbano y la protesta social. Una identificación
del espacio colectivo y público de las calles, como lugar natural para expresar las
desavenencias hacia determinadas decisiones del poder establecido.
En este aspecto podemos ver en la Figura 4, como algunos de los mismos
profesores del centro, se convierten en los protagonistas de la visión del alumno, autor del trabajo, que se hace eco de las protestas del sistema educativo
contra los recortes del gobierno y las deudas acumuladas y no cumplidas, que
afectan a la calidad de la enseñanza, lo que repercute en la propia vida del alumnado. Algunos de ellos son capaces de verlo con claridad y transmitirlo en sus
obras, juzgando que en su experiencia de vida, esa problemática social resulta
vital y la convierte en su tema y preocupación principal.
Otro trabajo de los presentados y expuestos en el proyecto, iba más allá en
su asociación crítica y propuso vincular un espacio urbano próximo, un cuartel
de la Guardia Civil, uno de los cuerpos de policías del estado en España, con
una figura de la actualidad política local, el entonces presidente del gobierno
autonómico, que estaba imputado en un caso de corrupción, y que se convierte
en el protagonista de su propuesta, tratando de huir del edificio policial. Una
muestra contundente de las relaciones que los alumnos son capaces de generar
entre el espacio circundante y la realidad que les toca vivir y a la que no son en
absoluto ajenos.
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Figura 4. Los profesores del centro y las protestas sociales en
defensa de la educación, se convierten en los protagonistas de la
visión del espacio urbano de este alumno. Fuente propia.
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3. Propuestas utópicas y fantasías urbanas

Otro de los aspectos más interesante y sorprendente, del análisis de las propuestas plásticas del alumnado, lo encontramos en aquellos trabajos que, no
satisfechos con quedarse en una aproximación crítica respecto a aquello que no
les agrada o les disgusta plenamente, proponen, es decir, construyen una alternativa propia que reconvierte el espacio hacia sus propios intereses personales
o comunitarios.
Englobados en aquello que entendemos como propuestas utópicas, los
alumnos y alumnas, proponen reconstrucciones ideales del espacio, que plantean alternativas visibles, profundamente creativas e imaginativas, superando
la estricta visión de intereses que impone la propia realidad diseñada por los
gestores urbanos y políticos, y en la que, a la vista del análisis de las obras de los
jóvenes, resulta demasiado agresivo para ser identificado como espacio identitario propio. El espacio es reconstruido, a través del arte, funcionando, como
método de adaptación de la propia realidad, hacia las verdaderas necesidades
vitales del ser humano, de los niños y niñas que participaron en el proyecto educativo (Figura 5).
En este tipo de trabajos, las narrativas de reconstrucción, necesitan de un
intenso proceso de exploración y conocimiento del entorno, para llegar a la conclusión de que nada, o casi nada puede ofrecerles este espacio, para satisfacer
sus anhelos e intereses identitarios, y pasar a construir una nueva alternativa
que sustituya y renueve la propuesta y el mensaje que reciben de la ciudad, que
les resulta a todas luces insatisfactoria. Un proceso, que por sí mismo, nos permite indagar en la profunda seriedad en la que deben ser tomadas las obras de
nuestros alumnos, si les da la oportunidad para que juzguen y propongan, en un
marco de relaciones adecuado y legitimado, y se supera la visión de la consideración de sus propuestas como simples trabajos escolares, con la finalidad de
aprobar una materia.
4. Reforzando el valor estético del entorno

Son muchos los trabajos de especialistas en educación artística que inciden en
sus estudios y proyectos en la importancia de la experiencia estética del entorno
urbano, de los que se nutre en parte este proyecto. En unos casos planteando el
paseo y el encuentro con la ciudad como experiencia educativa (Agra, 2007) o
concibiendo la ciudad como un museo vivo (Huerta, 2008), digno de ser experimentado y gozado estéticamente.
En un gran número de trabajos, se percibe de forma clara esta interpretación estética, centrando y destacando en sus propuestas visuales, una mirada
más profundamente estética, entendida en el sentido de desinterés o de interés
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Figura 5. Reconstrución utópica del espacio, proponiendo una alternativa más
acorde con la identidad del joven autor. Fuente propia.
Figura 6. Una obra que se identifica de manera positiva con el entorno y refuerza
su valor estético e identitario, con la propia presencia de la autora. Fuente propia.
Figura 7. Trabajo que sintetice una iconografía de identidad personal adolescente
muy fuerte, junto a una identificación hacia el espacio y una crítica de
determindados elementos del mismo. Fuente propia.
Figura 8. Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia, Biblioteca
de Patraix, en la que fueron expuestos los trabajos del proyecto. Fuente propia.
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prioritario hacia los valores plásticos y artísticos. Aunque no exentos de algo
de crítica e idealización, este grupo de trabajos plantea una visión de la ciudad,
mucho más amable y positiva que algunas de las otras líneas de exploración del
entorno planteadas y analizadas en este texto (Figura 6). Se percibe una mayor
integración de este grupo de alumnos y alumnas, hacia el propio entorno, en
un diálogo de mutuo reconocimiento recíproco con la ciudad, extraen de ella
aquello que mejor pueden mostrar, y muestra también esa adaptación de la
identidad individual y grupal de estos alumnos hacia el espacio en el que viven.
A modo de conclusión. Una experiencia identitaria

El resultado de la experiencia de visualización e interpretación de la ciudad,
tuvo como colofón una exposición colectiva de todos los trabajos del alumnado,
generando una visión global de una parte de la ciudad, en función de los criterios personales e identitarios, de las miradas de percepción, reconstrucción e
identificación de esos espacios. Como muy bien argumenta Lilian Amaral, respecto a los lugares y espacios en general:
La percepción del lugar no depende de la forma en la ciudad sino de la mirada del
lector capaz de superar el hábito y percibir las diferencias: una mirada que se gira
sobre la ciudad para percibir sus dimensiones y sentidos que establecen el lugar como
frontera entre la ciudad y el sujeto atento (Amaral, 2009).

Esa frontera entre ciudad y sujeto, se traslada a las propuestas plásticas de más
de 300 alumnos y alumnas, que nos muestran sin complejos, con profunda sinceridad, asimilando y haciendo suyo el proyecto, entendiendo a la perfección
los objetivos, sin censura, ni intervenciones que desviaran al alumnado de sus
propósitos, un rico universo, reflejo de su posición frente al propio espacio.
Existe además, inevitablemente, en todos esos trabajos, una fuerte impronta personal y de construcción de la propia identidad, no sólo de cómo ven ellos
y por tanto de cómo se sitúan ellos y ellas frente a su propia realidad urbana,
vital y existencial, sino también de cómo se muestran, o deciden mostrarse,
ellos mismos, como construyen sus propios relatos visuales, que acaban siendo
retratos de una parte de sí mismos y de su relación con los demás (Figura 7).
La exposición final de todos los trabajos, supuso llevar un paso más allá el
desarrollo del proyecto, en varios sentidos. Por una parte, exponer en un espacio museo, una sala de exposiciones temporales del Ayuntamiento de la ciudad
de Valencia, fuera del restringido ámbito escolar, ponía en valor las propuestas
plásticas de los alumnos, legitimaba su discurso frente a la comunidad, y hacía
públicas sus propuestas visuales (Figura 8). De esta forma, el alumnado tomaba
conciencia de que su trabajo era importante e iba a ser tomado en consideración
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y valorado por mucha gente, ajena al mundo escolar y escapando a la dictadura
de las calificaciones y premios académicos, conectando con la vida real.
Sentían que su obra y su creación servían para algo más trascendente, y por
tanto, sentían la justificación y el valor de un instrumento como el arte, tradicionalmente menospreciado, como elemento de acción, interpretación, construcción y reconstrucción del entorno y de sus propias identidades frente a este.
Sentían que alguien, un conjunto de personas, les daba una oportunidad para
decir cosas, y que además esas cosas iban a ser tomadas muy en serio, solo por
el marco y el espacio en el que iban, en el que fueron, realmente expuestas.
Por otra parte, poner en relación todas las visiones en conjunto, ofrecía un
amplio abanico a la propia reflexión de sus propias visiones, confrontadas con
las del resto de sus compañeros y compañeras de diferentes cursos y edades,
lo que les permitió comprender también la pluralidad de formas de entender y
comunicarse con los mismos espacios, vivenciados de maneras tan diferentes.
En esta experiencia, se ponen en juego conceptos como diversidad, pluralidad,
comprensión mutua y tolerancia respecto a la diferencia.
El público adulto, profesorado, familias, y vecinos del propio entorno urbano
de la ciudad analizada por los alumnos, también tuvieron la oportunidad de participar en esa reflexión conjunta sobre la estética del espacio urbano común, visitando la exposición, poniendo en valor y relación esos trabajos en diálogo visual,
certificando que los niños y niñas también tienen, y mucho más importante, saben, decir cosas sobre su propio entorno, saben tomar partido en una u otra dirección, y deben ser escuchados en las decisiones que afectan a la colectividad, y todo
ello simplemente, con un instrumento tan simple y poderoso como es el arte, y
los procesos educativos que podemos tejer a través de la imagen visual y plástica.
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1. Comparação entre o Roteiro sugestão de atividades para as aulas
de Arte e Educação física para o início do ano letivo de 2013 e o Currículo do Estado de São Paulo: Linguagens, códigos e suas tecnologias

Apresentamos aqui as expectativas de aprendizagem para a linguagem artística
Teatro, voltadas os anos iniciais do Ciclo I (1º ao 3º ano) e Ciclo II (6º ano) para
o primeiro bimestre. Esta escolha permitirá a visualização das expectativas de
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O currículo de disciplinas da educação básica estruturado em nove anos e implementado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo articula-se em
quatro áreas: Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química), Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia, Sociologia), Linguagens e Códigos (Arte,
Educação Física, Língua Portuguesa, Língua Moderna Estrangeira — Inglês,
Língua Moderna Estrangeira — Espanhol) e Matemática. Desta forma, o currículo do ensino de arte para o Ciclo II e Ensino Médio está organizado desde o
ano de 2008, passando por atualização em 2011. No entanto, o Ciclo I está estruturado com parte das disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, História,
Geografia, Ciências, Arte e Educação Física.
Embora algumas diretrizes tenham sido esboçadas no início dos anos 2000,
a estruturação de uma proposta curricular que respalde arte como disciplina
nas séries iniciais do Ciclo I vem se conformando a partir de discussões entre
os diversos níveis organizacionais, sob a direção da Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo, desde o ano de 2011. Entre estas as ações houve a distribuição de um questionário de participação aberta e online, disponibilizado aos
professores entre o mês de dezembro de 2011 e fevereiro de 2012, com a intenção apresentar o esboço de uma possível proposta curricular para as séries iniciais; a realização de dois fóruns, respectivamente em 2011 e 2012, sendo o primeiro apenas com professores coordenadores de núcleos pedagógicos (91) e, o
segundo, com a apresentação da proposta preliminar aos futuros professores
multiplicadores (800) selecionados para apreciação das expectativas.
Para a apresentação das expectativas, os professores coordenadores de núcleos pedagógicos foram divididos em grupos de trabalho em cada linguagem
artística, elaborando oficinas com o objetivo de proporcionar aos professores
multiplicadores a vivência de alguns conteúdos. Ao fim de cada uma das quatro
oficinas (cada uma com quatro horas de duração, ao longo de dois dias), houve
o preenchimento de um questionário, cujas informações levantadas também
contribuíram no embasamento das expectativas de aprendizagem, ajustadas e
distribuídas aos professores de arte durante o inicío do ano, momento da elaboração do Planejamento Escolar Anual para o ano de 2013.
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Quadro 1. Roteiro de sugestão de atividades
para as aulas de Arte e Educação Física para
o início do ano letivo de 2013. (SEE/CGEB:4)

aprendizagem, a forma de como foram articuladas às demais linguagens, possibilitando a comparação, de modo a nos permitir a avaliação crítica.
O Roteiro sugestão de atividades para as aulas de Arte e Educação física
para o início do ano letivo de 2013 é o material resultante das iniciativas citadas
anteriormente, cujo enfoque inicial foi a linguagem teatral. As proposições, no
total de dezesseis, trazem as situações de aprendizagem para desenvolvimento
em tempo previsto de uma aula; as cinco primeiras proposições visam “o engajamento inicial dos alunos no processo pedagógico.” (SE-SP/CGEB, 2013:3).
A partir da sexta aula, professor deverá trabalhar as questões ligadas à linguagem teatral, tendo como referência o conto O Gigante Egoísta (publicado
em 1888), de Oscar Wilde (1854-1900). Desta forma, o documento traz a seguinte expectativa de aprendizagem (Quadro 1):
A leitura deste do quadro é fundamental para que iniciemos a nossa avaliação crítica, comparando com as competências exigidas no que concerne à
leitura, a escrita, ao processo de alfabetização, o repertório e desenvolvimento
cognitivo do educando. Os documentos oficiais federais estabelecem que o aluno deva estar alfabetizado até os oito anos de idade, o que corresponderia ao 3º
ano do ensino fundamental do Ciclo I.
Como as situações de aprendizagem podem ser realizadas em qualquer um
dos anos, do 1º ao 3º, cria-se uma embaraço conceitual e metodológico para o

professor de arte, ao propor a leitura por parte do aluno, ou exigir deste que
compreenda as nuances presentes no texto. Referimos-nos ao fato de que este
ainda encontra-se no processo de conhecimento do sistema alfabético, da dependência do professor como mediador/leitor e, posteriormente, da construção da habilidade para a feitura e leitura de pequenos textos.
Além disso, as situações de aprendizagem parecem sugerir a preocupação
maior com a formação do aluno como ator e não a de propiciar o contato com
a arte teatral. Talvez, esta situação pudesse ser revista e adequada às competências e
habilidades do Ciclo I, alinhavada com as outras linguagens — Dança, Música e Artes
Visuais — assim como se apresenta no currículo do Ciclo II (Quadro 2), ou pensada para
os anos posteriores, 4º e 5º ano, ainda não contemplados com uma estrutura curricular.
Ressaltamos que a competência leitora, item de maior importância na proposta curricular para o Ciclo II e Ensino Médio, perpassando todas as disciplinas, é atenuada no Ciclo I, pois os alunos encontram-se em fase de alfabetização, especialmente no 2º ano. Neste sentido, um dos primeiros apontamentos
críticos diz respeito à inobservância desta demanda e a sua exigência a partir de
determinadas expectativas, implícitas nesta expectativa, por exemplo.
Em contrapartida, a concepção do currículo para o ensino de arte no Ciclo II
e Ensino Médio parte da ideia de um mapa e seus diferentes territórios, a serem
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Quadro 2. Quadro de conteúdos e habilidades em Arte.
Fonte: Currículo do Estado de São Paulo: Linguagens, códigos
e suas tecnologias. (Secretaria de Educação, 2011: 199)
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Figura 1. Aluna a trabalhar com colagem.
Fonte: própria.

percorridos pelo aluno ao longo dos dois ciclos. Estes territórios são: linguagens
artísticas, processo de criação, materialidade, forma-conteúdo, mediação cultural, patrimônio cultural, saberes estéticos e culturais. Desta forma, os conteúdos estão organizados em “dois territórios” “em cada bimestre do Ensino
Fundamental II” e em “três territórios” “em cada bimestre do Ensino Médio,
sendo um deles o foco principal.” (Secretaria da Educação, 2011: 196). Visa
também instigar no professor a curiosidade e a vontade de pesquisar, atuando
como conteúdo de formação de ambas as partes.
Ao compararmos os dois quadros (Quadro 1 e Quadro 2), podemos perceber que a estruturação do primeiro contempla os aspectos da linguagem teatral
a que se propõe como expectativa, desarticulado das demais linguagens. No
segundo, a abordagem da linguagem teatral conecta-se as outras a partir das
relações de proximidade no tratamento entre os conteúdos, fazendo com que o
aluno reconheça determinados aspectos, especifidades ou influências entre as
linguagens, levando-o a compreender melhor estas interações.
Verificamos que os documentos apontam para a necessidade de revisão
e melhor integração entre as áreas, para que se proporcione um ambiente de
aprendizagem de natureza interdisciplinar.
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2. Práticas docentes e o resgate das proposições significativas

Para confronto entre as práticas e as propostas, percebemos a importância do
resgate de proposições desenvolvidas dentro e fora da sala de aula (Figura 1 e 2),
anteriores a estas expectativas, motivada pela a avaliação de práticas significativas e a percepção crítica tanto da adequação de conteúdos quanto das necessidades instrumentais e implicação para o professor na aplicação e execução
destas. Ao mesmo tempo, que tais propostas não sejam empecilhos ou meras
fórmulas que venham cercear a criatividade do professor, no tange ao aspecto
propositivo, nem do aluno enquanto aquele que não somente recebe a informação, mas a transforma em uma ação poética (Figuras 1 e 2).
Portanto, há a necessidade da formação contínua do professor de arte, a articulação deste com os demais professores para a efetiva avaliação das expectativas, e estudos que permitam a exploração e ampliação dos tópicos sugeridos, já
que o ensino de arte, como vem sendo proposto, exige a polivalência, embora se
respeite a linguagem de formação — se Artes visuais, Dança, Teatro ou Música.
Também, faz-se necessário o levantamento da realidade escolar, seja nos
aspectos arquitetônicos ou tecnológicos para que não haja o comprometimento das situações de aprendizagem, o que significaria prejuízo ao desenvolvimento do aluno. Como, por exemplo, a verificação de espaços adequados para a prática teatral, possibilitando a experiência e a vivência enquanto
aspectos formativos.
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Figura 2. Roda de discussão e análise de obra de arte
contemporânea no Paço das Artes. Fonte: própria.
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Conclusões

É a partir deste contexto que propomos a avaliação crítica das expectativas de
aprendizagem para ensino da arte nos anos iniciais frente às expectativas presentes na proposta curricular para o Ciclo II e Ensino Médio, tendo como material de análise os documentos gerados pela Secretaria de Educação do Estado
de São Paulo, entre os anos de 2008 e 2012 que rumam para consolidação de
uma proposta curricular definitiva, mesmo que ainda aparentemente apresentem o carater experimental.
Esperamos que este artigo fomente a discussão sistemática e profunda das expectativas, dos conteúdos e das habilidades exigidas do aluno em cada uma das
proposições, por entendermos a necessidade tanto do discente quanto o docente, no que tange a sua educação individual e coletiva, tornando o espaço escolar
o ambiente de trocas, cujo ganho final seja a construção do conhecimento e a
formação estética de ambas as partes.
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1.Introdução

O preconceito racial no Brasil ainda é muito forte e a Arte, que trabalha com a
sensibilidade humana, enquanto expressão cultural, pode facilitar a construção
da cidadania. Ao colocar em prática esta forma de pensamento em relação a
Arte e a importância do trabalho docente neste direcionamento descrever-se-á
uma experiência vivenciada por professores e alunos universitários bem como,
por parte da população estudantil da cidade de Pelotas, do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.
A investigação, através do método de pesquisa-ação, teve por foco o cumprimento da Lei 10.639, pelo fato da mesma, promulgada em 2003 pelo Governo Federal
Brasileiro, ser resultado de lutas sociais pela eliminação do preconceito racial. Tal
fato pode ser comprovado pelo que narram Abreu & Mattos (2008: 6):
... desde o final da década de 1990, as noções de cultura e diversidade cultural, assim como de identidades e relações étnico-raciais, começaram a se fazer presentes nas
normatizações estabelecidas pelo MEC com o objetivo de regular o exercício do ensino
fundamental e médio, especialmente na área de história. Isso não aconteceu por acaso. É na verdade um dos sinais mais significativos de um novo lugar político e social
conquistado pelos chamados movimentos negros e anti-racistas no processo político
brasileiro, e no campo educacional em especial.

Desta forma, os Sistemas de Ensino tiveram a intenção de se tornarem mais democráticos com a obrigatoriedade do ensino de História, bem como da Cultura
Afro Brasileira e Africana nos currículos escolares promovendo a valorização
da história e da Cultura Negra.
A Lei está em vigor há dez anos, porém, tem-se a consciência de que muito
ainda deve ser feito visto a evasão escolar de crianças negras principalmente no
nível fundamental de ensino. Suas formas de implementação podem ser diversas, inclusive constando no Plano Político Pedagógico das Escolas, mediante o
desenvolvimento de projetos que visem torná-la ativa e eficaz.
A relevância do tema é comprovada pelas pesquisas do IBGE (2013), que
mostram que “entre 1995 e 2005, teve-se no Brasil um maior índice de evasão
escolar e analfabetismo por parte dos negros que acabaram abandonando a escola, ou então não a procurando por conta da percepção destas diferenças.” Um
direito que é concedido a toda a criança, o de frequentar à escola, passa a ser
banido em função do preconceito. Se esta criança não se sente bem, percebe
que é rejeitada e não tem apoio e acolhimento na escola, deixará de frequentá-la, procurando nas ruas, o apoio que não teve dentro da Instituição. Este fato
contribui para o aumento de índices de violência e uso de drogas, tirando-lhe
também a oportunidade de estudar, concorrer a uma oportunidade de emprego

Vítimas, discriminados, injustiçados, marginalizados, marginais, violentados, violentos, ignorantes, ignorados, pobres, explorados, abandonados, excluídos, serviçais,
incultos, ingratos, descontrolados, impertinentes, lascivos, domesticáveis, animalizados, alcoolizados, recalcados, preguiçosos, burros, feios, carnavalizados, analfabetos,
brutos, primitivos, sujos... Seria cansativa a tarefa de elencar os inúmeros estereótipos
imagéticos que identificam os indivíduos fenotipicamente considerados “negros” ou
“afro-descendentes” no Brasil. As várias formas de discriminação, de todos os tipos,
ancoram-se na assertividade, na repetitividade e no acriticismo deste tipo de fala arrogante que se julga apta a dizer, economizando palavras, o que o “outro” é. Sua eficácia reside, justamente, nessa economia e nessa repetitividade que tendem, até mesmo,
a promover a subjetivação desses atributos por parte daqueles aos quais se dirigem
(Albuquerque, apud Silva, 2002).

O espírito da Lei pode ser considerado salutar. Segundo Munanga (2013)
“principalmente pelo fato de ensinar aos brasileiros a história dos negros,
começando com a história da África, para saírem da visão eurocêntrica da
História do Brasil. Porém, tem problemas para o seu pleno funcionamento,
porque tem resistência. É necessária a formação continuada dos educadores e
professores, que foram formados por uma sociedade racista. Além de formar
educadores, é preciso também editar novos livros didáticos de debates, reflexões, divorciados na historiografia oficial. Os livros são repletos de preconceito.” Ele expõe de forma bem clara as questões que considera relevantes no
não cumprimento da Lei. Refere-se não somente a falta de formação docente,
mas também a falta de material didático disponível. E, é neste sentido que o
Grupo DEA (Design, Escola e Arte) encampa na aplicação da lei, pois leva às
escolas não apenas ideias de como abordar a lei, como material didático e indicações de outros materiais, colaborando com os dois aspectos mencionados
por Munanga.
O Projeto de Extensão Universitária “Grupo Design Escola e Arte” pertence à Universidade Federal de Pelotas (UFPel — Brasil) e é composto por cinco
professoras, contemplando nível superior, médio e fundamental e por dezasseis universitários, oriundos dos cursos: Artes Visuais, Design Gráfico, Design
Digital, Direito, Geografia, Engenharia de Materiais, Ciências Sociais e Tecnologia em Geoprocessamento. Um dos projetos desenvolvidos pelo grupo é
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e buscar uma boa colocação na sociedade. Sendo a Escola, uma instituição que
tem como dever proporcionar ao aluno esta interação, a valorização do aluno e
a descoberta de suas potencialidades, nesta situação não cumpre o seu papel.
Os estereótipos dados ao negro brasileiro proporcionam consequências ainda piores no ambiente escolar. Albuquerque Jr. em sua narrativa possibilita a
percepção deste fenômeno sociológico:
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Figura 1. Integrantes do grupo DEA
Fonte: Arquivos dos autores.

o Seminário da Consciência Negra de Pelotas (SECONEP). Podemos ver parte
do grupo e colaboradores e coordenação na Figura 1.
Através deste projeto tenciona-se promover a disseminação e conscientização da importância da História e Cultura Afro-Brasileira na construção da sociedade brasileira. O Evento auxilia no cumprimento da Lei Federal 10.639 (BRASIL, 2013) nas escolas de ensino fundamental e médio, públicos e privados.
Este evento acontece desde 2009 e, em 2012 foi aplicado em nove escolas
públicas do município, das séries iniciais ao ensino médio, e homenageou três
mulheres negras, tratando também das questões de gênero. Os acadêmicos do
grupo DEA, sob a supervisão artística das professoras Rosemar (também Arquiteta) e Ana Paula (Licenciada em Artes Visuais), elaborou e realizou intensa
programação. O evento abordou temas como: artes, saúde, cultura, trabalho
voluntário, segurança e educação almejando ter por resultado produções intelectuais, novas formas de pensamento e ideais do grupo envolvido e da comunidade atingida.
A seguir são apresentados os métodos de trabalho utilizados, os resultados,
a discussão dos mesmos e a conclusão da pesquisa.
2.Metodologia

Promove-se, através da execução de identidade visual e oficinas, um aproveitamento e potencialização das teorias abordados dos cursos de onde os estudantes são oriundos, principalmente, Artes Visuais e Design Gráfico. Na formação

Figura 2. Folder de divulgação para doação de livros — UFPel.
Figura 3. Cartaz de divulgação IV SECONEP.

A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

605

606
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Figura 4. Logotipo IV SECONEP.

Figura 5. Blog do SECONEP.

dos graduandos destes Cursos são exigidas atividades complementares que envolvam pesquisa e extensão (Licenciatura em Artes Visuais, 2013; Bacharelado
em Design Gráfico, 2013) a serem cumpridas para a integralização do mesmo
durante seu percurso na graduação. Assim que, nas atividades realizadas pelo
Grupo DEA tenciona-se cumprir esta premissa além da complementação dos
conteúdos do currículo, pois embora a Lei 10.639 obrigue a abordagem da cultura afro-brasileira, não há subsídios suficientes para que os futuros professores
desempenhem esta tarefa com o mínimo de respaldo.
Assim que, em relação aos graduandos dos cursos de Artes Visuais e Design
Gráfico, esta complementaridade ocorreu pela apropriação da cultura africana
e seus elementos, como recurso temático para desenvolvimento de materiais
gráficos (folders, cartazes, etc.), mostrados nas Figuras 2 e 3 e digitais (blogs,
logotipos, etc.) mostrados nas Figuras 4 e 5.
As ações para desenvolvimento do SECONEP são sempre planejadas de forma a valorizar personalidades negras da região (Pelotas — Rio Grande do Sul/
Brasil), possibilitando assim, discutir e conhecer mais sobre a História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, não apenas com a comunidade acadêmica, mas
também com a comunidade em geral, o que reforça a aplicação da Lei 10.639.
Os universitários, oriundos de diversas áreas do conhecimento, sob a supervisão das coordenadoras, trabalham em conjunto para desenvolver os aspectos críticos, sensíveis e reflexivos no que tange ao cumprimento da Lei
10.639 mediante oficinas a serem realizadas com crianças das séries iniciais.
Após intensa pesquisa e estudo de metodologias, as áreas abordadas são Artes

3. Resultados e Discussão

Entre as pesquisas feitas para o SECONEP, com foco no ensino de artes e de
gênero, buscou-se especialmente analisar as mulheres na sua atuação enquanto artistas, artesãs e como professoras e se havia divergências, legitimação, representatividade junto à comunidade. Como as contribuições trazidas para a
sociedade atual são os principais objetivos deste processo, almejou-se, como
resultado, um documento de retomada e estudo sobre Arte e Cultura, de modo
que servisse, de certa forma, para contextualizar, preservar e disseminar a história local. O Campo da Arte, embora permitido as mulheres, também as colocava em um segundo plano:
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Visuais, Filosofia, História, Direito, Educação Física, Geografia, entre outras.
As atividades proporcionam, desta forma, um espaço de discussão e definição de propostas para construção de uma sociedade que valorize e aborde de
forma diferenciada a contribuição do negro para a sua construção e que de forma transversal tratem de cidadania.
Em termos práticos, a metodologia de trabalho do grupo começa pela pesquisa através de um levantamento bibliográfico e narrativas de parte da população (grupos sociais organizados) e investigação virtual (via e-mail) das
personalidades negras da comunidade pelotense que deixaram algum tipo de
contribuição para as gerações posteriores (moral e/ou cultural). A seguir, são
distribuídas funções aos seus membros (criação de vídeos, da identidade visual, das oficinas, dos textos para a divulgação do evento, edição de imagens,
busca de promotores para o evento, etc.). Após a apresentação das propostas e
intensa discussão, chega-se a definição das ações. Na seqüência parte-se para
divulgação e oficialização dos convites à palestrantes e escolas colaboradoras.
Para a execução do evento, formaram-se sub-grupos, onde todos os participantes (universitários e coordenação), de forma organizada, ministraram as
oficinas nas séries iniciais e assessoraram os colaboradores e estudantes das
escolas nas palestras direcionadas a comunidade. Dentre as atividades desenvolvidas, apontam-se o evento destinado a graduandos/graduados que desenvolveram trabalhos relacionados a exposição da cultura africana e as palestras
públicas destinadas a comunidade em geral que tiveram apresentações artísticas no denominado “momento cultural” (SECONEP, 2013). Todas as atividades foram registradas pelos membros do grupo DEA em relatórios e fotografias
para posterior análise e proposição de novas ações.
Desta forma, desenvolveu-se um hibridismo de métodos capaz de atender à
diversos públicos e contribuir efetivamente para pesquisas futuras.
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Dentro do foco ensino de artes, buscamos especialmente analisar as mulheres na
sua atuação enquanto artistas e como professoras, se há divergências, legitimação,
representatividade junto à comunidade. Neste contexto e explorando a trajetória da
história e do ensino de desenho na cidade de Pelotas, visto que mesmo com sua identidade cultural reconhecida nacionalmente, pouco se tem de registro destes trajetos nas
pesquisas a este respeito. Traçando uma cartografia, um mapa, que mostre as artistas
que se envolveram com o desenho e seu ensino no ILA desde seu início em 1973, bem
como as contribuições trazidas para a sociedade atual são os principais objetivos deste
processo, almejando, como resultado, um documento de retomada e estudo sobre Arte
e cultura pelotense, de modo que sirva, de certo modo, para contextualizar, preservar
e disseminar nossa história (Senna, 2007: 16).

Partindo desta abordagem, foi-se de encontro às pesquisas feitas para escolha
das homenageadas do SECONEP, como a senhora Judith Bacci. A obra dessa
grande artista negra não ficou no passado, mas está no presente, no indivíduo que
mantém os olhos alargados, no patrimônio da cidade que existe até hoje.
A Senhora Judith foi uma escultora negra pelotense autodidata que nasceu em 1918 e
veio a falecer em 1991. Trabalhou como zeladora da antiga Escola de Belas Artes —
EBA, que atualmente chama-se Centro de Artes. Sua história constitui-se de luta e
de muito trabalho onde superou obstáculos, por causa das convenções da época, mas
mesmo assim chegou a ser laboratorista em escultura, onde também auxiliou professores no antigo instituto — ILA — Instituto de Letras e Artes. [...] Simultaneamente,
ela tinha um grande reconhecimento por seus trabalhos, visto que impressionavam à
alunos e professores. [...] a mesma dominava suas técnicas de acordo com o aprendizado de anos de colaboração nas aulas de grandes mestres. Judith também fazia esculturas religiosas, busto, nu feminino e masculino,e às vezes, posava de modelo vivo para
os alunos (fato ocorrido no concurso de escultura que ocorreu em março de 1984).
Retratou figuras da sociedade de Pelotas e personagens internacionais como Mariana
de Morais Pires que era diretora da EBA e o ex presidente dos Estados Unidos John
Kennedy dentro outros (Avila, 2013).

Figura 6. Placa em alusão a inauguração do Acervo Judith Bacci.
Figura 7. Parte do Acervo Judith Bacci.
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Figura 8. Brinde — clips decorado.
Figura 9. Brinde — marca texto personalizado.
Figura 10. Etiquetas colocadas nos livros doados.
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Figura 11. Oficina de Máscaras com Temática Africana.
Figura 12. Acabamento da máscara durante a realização da Oficina.
Figuras 13 e 14. Oficina de Bonecas e xequerês I.

Conclusão

As experiências de vida dos constituintes do grupo, suas relações interpessoais com
a comunidade e a valorização do respeito às opiniões, sem hierarquia, no processo
criativo e definições da identidade, programação do evento e o envolvimento com a
Arte tiveram papel fundamental nos resultados positivos alcançados.
Partindo do pensamento de Munanga (2013), o grupo DEA ao aliar Arte
e História, contemplados no material criado para divulgação e realização do
evento, enquanto promotor de ações (doação de livros) e como parte das atividades desenvolvidas, foi fundamental para o cumprimento da Lei 10.639.
Buscou-se, verdadeiramente, a cidadania e expectativa de melhores oportunidades para o crescimento moral e intelectual da população envolvida no fenômeno estudado.
Partindo da análise, desde o processo de elaboração até a realização do
evento, concluiu-se que os conhecimentos construídos na Universidade pelos
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Como conseqüência desta pesquisa, e o entrecruzamento com o ideal do grupo
DEA através do SECONEP, além da inserção do tema junto ao meio acadêmico
e a comunidade em geral, conquistou-se o primeiro acervo sobre cultura e história negra na UFPel, que recebeu o nome da homenageada com um acervo de
mais de cento e trinta obras juntamente com uma Placa alusiva (Figura 6). Na
Figura 7 pode-se vizualizar parte desta conquista. Todas as obras foram doadas
por colaboradores e comunidade local.
Cabe ainda salientar, que o resultado obtido, com grande número de doações resultou de um incentivo, mediante brindes que as pessoas recebiam a
cada livro doado, criados por graduandos e graduados em Artes Visuais e Arquitetura do Grupo DEA (Figuras 8 e 9). Todas as obras foram identificadas com
etiquetas (Figura 10) elaboradas pelos mesmos autores.
O grupo também definiu que, em 2012, o SECONEP seria realizado na periferia de Pelotas, nas Escolas Públicas de Ensino Fundamental e Médio, através
de oficinas temático-educacionais e palestras. Todas as oficinas foram publicadas na Revista Eletrônica (2013) do grupo na forma de Planos de Aula, disponibilizando a metodologia de ensino adotada no meio virtual. O método de
trabalho conduzido pelos coordenadores levou as propostas dos universitários
a uma prática formadora interativa e construtiva.
Algumas das ações realizadas foram: as oficinas de máscaras e de bonecas
e xequerês (Figuras 11 a 13). Todas as ações desenvolvidas pelo grupo: oficinas,
palestras e a inauguração do acervo biliográfico “Judith Bacci”, na atividade extensionista, atingiram por volta de 1.600 pessoas, envolvendo todas as faixas
etárias, meta que o grupo possuia desde o início do planejamento do Seminário.
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graduandos de todas as áreas envolvidas pode ser aplicado, de forma interdisciplinar, nas ações que envolvem a comunidade e que, as manifestações e
produções artísticas elaboradas no meio universitário podem ser direcionadas às crianças desde as séries iniciais até adultos na busca de soluções para
os problemas sociais. Constatou-se que os resultados positivos originaram-se
de práticas docentes no campo da Arte envolvendo educação formal e informal, simultaneamente.
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Resumo: Neste artigo foi apresentado uma unidade didática desenvolvida para a disciplina de
Desenho A, no contexto de uma experiência de
Prática Pedagógica Supervisionada. São partilhados os procedimentos para o seu desenvolvimento,
enfatizando-se a importância de seguir uma linha
orientadora ao longo do processo, e a importância
do cruzamento de duas vivências entre professor
cooperante e professor estagiário para o enriquecimento do trabalho desenvolvido com os alunos.
Palavras chave: desenho de observação / pas-

tel de óleo / criatividade.

Title: Observation Drawing - materials, tech-

niques and composition - 10. º Year.
Abstract: In this article, it`s presented a unit
designed for teaching the discipline of drawing
A, in the context of Supervised Teaching Practice.
The procedures for its development are shared,
and the importance of crossing two life experiences between the cooperating teacher and trainee
teacher for the enrichment of work developed with
the students.
Keywords: observation drawing / oil pastel /
creativity.

Introdução

O artigo que se segue procurou dar uma resposta diferente a uma atividade que
frequentemente é explorada no ensino secundário: Desenho de Observação.
Esta atividade teve como objetivo o desenvolvimento das capacidades
criativas do aluno e da sua própria construção do saber na área do desenho
de observação; visaram operacionalizar o desenvolvimento da capacidade de
observação e representação gráfica; identificação e experimentação de vários
materiais e técnicas de pintura; identificação e aplicação de elementos estruturais da composição e por último o desenho de formas da Natureza/Animais.
1. Atividade Proposta

Atendendo que nunca lecionei no ensino secundário; desenvolver esta atividade tornou-se um grande desafio para mim.
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Desenho de Observação
– materiais, técnicas e
composição – 10.º ano

614
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Contudo, tive a oportunidade de observar por um longo período de tempo
as aulas do 10.º ano numa escola cooperante e de lá acompanhar a atividade
Desenho de Observação/Desenhar com pastel de óleo. Este período assume
uma grande importância para o conhecimento da escola e da turma. Em termos
concretos, permite compreender como é feito o trabalho com os alunos, quais
são as metodologias adaptadas pela escola e pelo professor cooperante, o que
é valorizado, quais são as caraterísticas da turma que vai ser acompanhada. Ao
longo desta fase, esta turma de décimo ano fez o estudo do desenho de observação, ao longo de várias etapas.
“Desenhar é, antes do mais, ver com os olhos, observar, descobrir. Desenhar é aprender a ver, a ver nascer, crescer, expandir-se, morrer, as coisas e as gentes. É necessário
desenhar para interiorizar aquilo que foi visto e que ficará então inscrito na nossa
memória para toda a vida.” (Le Corbusier, sd).

No primeiro momento lançou-se o desafio aos alunos de que estes teriam
que trazer uma imagem/foto, cujo tema era a Praça de Torres Vedras (observação cuidado do meio envolvente).
O desafio seguinte foi a realização de um desenho minucioso de observação das imagens/fotos, evidenciando todos os pormenores de observação
feitos num formato A3 e em papel canson. Nestes exercícios os alunos deveriam explorar a mancha e os contrastes conseguidos pelo uso de pastel de óleo
(Figura 1 e 2).
Ao longo do desenvolvimento deste trabalho foi-se delineando, num trabalho conjunto entre professor cooperante e professor estagiário. Tratando-se
de uma turma muito boa em termos técnicos e experimentais parti para o desenvolvimento da unidade letiva “Desenho de pormenor” (Figura 3 e 4), cujos
objetivos e procedimentos de criação são apresentados no próximo (Quadro 1).
2. Planificação da atividade

Para o período de aulas dadas desenvolvi a unidade letiva “Desenho de pormenor” (Figura 5, 6, 7 e 8). Com esta unidade letiva pretendi dar continuidade ao estudo do Desenho de Observação/Pastel de óleo, contribuindo para o
desenvolvimento da capacidade dos alunos para olhar, analisar e representar
a imagem/foto.
A planificação da atividade tem dois grandes momentos:
1.º — Observação e reprodução da imagem através do estudo da realidade envolvente;
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Figura 1. Trabalho a pastel de óleo. (Fonte própria)
Figura 2. Trabalho a pastel de óleo. (Fonte própria)
Figura 3. Trabalhos a pastel de óleo. (Fonte própria)
Figura 4. Trabalhos a pastel de óleo. (Fonte própria)
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2.º — Pintura do desenho com pastel de óleo, (distribuição, leitura e análise
de uma ficha informativa - Como Pintar com Pastel de óleo; traços, linhas,
manchas… técnicas básicas pra a aplicação do pastel).
No primeiro momento foi feita a apresentação da atividade à turma seguido
da distribuição de uma ficha informativa sobre Como Pintar com Pastel de Óleo
– traços, linhas, manchas… técnicas básicas para a aplicação do pastel de óleo.
Foram também apresentados dois exemplos de pormenores de imagens
ampliados para que os alunos percebessem realmente o que era pedido. Foi distribuído molduras com quatro centímetros de cada lado, para que o colocassem
em cima da imagem e a partir desse quadrado teriam que ampliar o seu desenho de forma a caber numa folha A3.
Foi pedido aos alunos que escolhessem os materiais que iriam utilizar para
pintura do desenho do pormenor, estes teriam que aplicar as diferentes técnicas aprendidas nas aulas (pintar com a ponta do pastel, pintar com a parte lateral do pastel, esfumar os pigmentos, sobreposição das cores, pintar com o pá
dos pasteis e o tracejado).
Nessa altura foi importante um acompanhamento muito próximo por parte
do professor para poder demonstrar ao aluno como aplicar as diferentes técnicas básicas do pastel de óleo.
A atividade terminou com a conclusão da pintura total do desenho observado.
Com esta unidade pretendi ainda desenvolver nos alunos a criatividade, os
hábitos de pesquisa e os métodos de trabalho experimental, bem como o desenvolvimento da sua consciência critica. Para a sua persecução foram usadas
metodologias e atividades centradas nos alunos, apelando a métodos ativos e
diversificados, tendo-se disponibilizado recursos de diversas naturezas, promovendo o envolvimento e a coresponsabilização dos alunos no seu processo
de aprendizagem, através do desenvolvimento de competências como a pesquisa e a experimentação.
2. Avaliação

A avaliação foi contínua e integra na modalidade formativa e sumativa. A avaliação formativa adveio da constante interação professor aluno e potenciou novas
aquisições. A avaliação sumativa traduziu a evolução do aluno na disciplina.
Foi objeto de avaliação: a aquisição de conceitos, a concretização de práticas, o desenvolvimento de valores e atitudes. Relativamente aos conceitos, foi
considerado: o domínio dos conceitos constantes nos conteúdos programáticos
e a sua correta aplicação; o domínio dos vocábulos específicos da área do desenho; o conhecimento das condicionantes psicofisiológicas da perceção e da

617
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Figura 5. Trabalho a pastel de óleo (Fonte própria).
Figura 6. Trabalho a pastel de óleo (Fonte própria)
Figura 7. Trabalho a pastel de óleo (Fonte própria)
Figura 8. Trabalho a pastel de óleo (Fonte própria)

Quadro 1 — Planificação
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3º Período Letivo // Ano 2012/13
Professor: Rute Maria Lopes Soares
Disciplina: Desenho A

Professor Coordenador: Mª de Lurdes M. G. Silva
Aula nº 1

Sala: 10

Turma: 10.ºH

Unidade Letiva: Desenho de Observação/Pormenor
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Objetivos

Sumário

— Compreender e utilizar diferentes modos
de dar forma baseados na observação
de imagens;

Observação de imagens da Natureza/Animais e escolha
de um pormenor com quatro centímetros de cada lado.

— Entender o desenho como um meio
para a representação expressiva e rigorosa
das formas;

Execução e ampliação do pormenor em folha canson A3.

— Conhecer e utilizar as técnicas do pastel
de óleo.

Estratégias

Desenhar imagens de Natureza/
Animais, explorando:
— os seus elementos;
— as suas proporções;
— a sua escala.

180 Min.
Pintura do desenho com as técnicas do pastel de óleo.

Desenvolvimento da Aula

— Observar a imagem de forma a compreender a sua
constituição. Escolha de um pormenor dessa mesma
imagem colocando uma moldura com quatro centímetros
de cada lado em cima do pormenor escolhido pelo aluno.

— Numa folha canson A3, o aluno terá que desenhar o
pormenor ampliado de uma forma livre.

— Leitura e distribuição de uma ficha informativa sobre
como Pintar com Pastel (traços, linhas, manchas… técnicas
básicas para a aplicação do pastel).

— Os materiais utilizados para a pintura do trabalho são os
pasteis de óleo, os alunos terão que aplicar as técnicas de
pintura que aprenderam nas ultimas aulas.

Recursos

— papel canson A3;
— material de registo: pastéis
de óleo, esfuminho, x-ato, lápis de
carvão e borracha;
— quadrado em cartolina
com 4 cm.

Duração Total

Observações

Duração

Instrumentos de avaliação:
— Os desenhos, concretizações gráficas, ou objetos produzidos no âmbito
da disciplina;
— A concretização da disseminação junto da própria turma, escola ou meio
(inclui-se aqui a materialização de exposições regulares ou pontuais, formais ou informais, jornal de parede, outras ações eventuais) e as Provas
com carácter prático.
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representação gráfica; o conhecimento e valorização do papel desempenhado
pelo sujeito observador perante desenhos, imagens e objetos visuais, assente
numa consciência dos fatores que o estruturam e condicionam.
Relativamente às práticas, houve que considerar: o domínio de uma grande
diversidade de suportes, em escalas e matérias diferenciadas, e suas potencialidades; o domínio dos diferentes meios atuantes, integrando o conhecimento
da sua natureza específica com a compreensão das suas diferentes utilidades e
adequações; o domínio de fatores, processos e sistemas de estruturação e organização formal, cromática, espacial, dinâmica e sua articulação operativa na
representação e expressão gráfica; o domínio e aplicação de princípios, estratégias de composição e estruturação; a capacidade de análise e representação
de objetos do mundo visível e o domínio, no campo dos estudos analíticos de
desenho à vista, de proporção, escalas e distâncias, eixos e ângulos relativos,
volumetria, configuração e pontos de inflexão de contorno, acompanhada do
desenvolvimento de uma capacidade de síntese gráfica.
Relativamente aos valores e atitudes, foi considerado: O desenvolvimento do
espírito de observação e atenção visual e a aquisição de hábitos de registo metódico; a capacidade de definir, conduzir e avaliar o trabalho em termos de objetivos,
meios, processos e resultados com a utilização pertinente de métodos planificados
e faseados na abordagem a cada Unidade de Trabalho; a capacidade de iniciativa,
a participação e envolvimento no trabalho proposto e a integração interpessoal; a
demonstração de invenção criativa aplicada a imagens, formas, objetos e espaços,
associada ao domínio de diferentes processos conducentes à sua transformação
e ao desenvolvimento de uma expressividade gráfica personalizada (evitando e
distinguindo das soluções expressivas resultantes da «aplicação de fórmulas» ou
da aplicação gratuita de estereótipos gráficos); a capacidade de leitura e a interpretação crítica e autónoma de desenhos e imagens, acompanhada de uma consciência dos principais aspetos de ordem simbólica, estética e convencional que
estruturam a sua informação e significado; a valorização estética e a consciência
diacrónica do desenho assente no conhecimento de obras relevantes; o conhecimento e observância dos cuidados de segurança e de responsabilidade ecológica.
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Conclusão

Quando os trabalhos se elaboram a partir de uma avaliação diagnostica e tentam ir ao encontro das espectativas e necessidades dos alunos, tornam-se mais
interessantes, gratificantes e motivadoras para ambas as partes. Por isso, todos
os conteúdos e práticas devem ser discutidos com os alunos.
É importante que durante as aulas se estabeleça uma relação de ajuda entre
alunos e alunos/professor, com a finalidade de ultrapassar as dificuldades que
vão surgindo e de responder melhor aos objetivos a alcançar. Esta relação de
entreajuda é favorecedora de um clima de abertura, posição que é, essencialmente, promotora de bem-estar e consequentemente causadora de maior predisposição para a sensibilidade, criatividade e expressividade.
Além disso é importante ensinar o aluno a procurar e encontrar o seu próprio método de trabalho para que ele possa contribuir gradualmente a sua
aprendizagem, a fim de promover a sua autonomia e desenvolver assim a autoconfiança e satisfação nas tarefas elaboradas.
No que diz respeito à avaliação, a divisão da atividade em diversas fases
valoriza um processo mais acompanhado do aluno e do desenvolvimento da
própria unidade letiva, resultando em benefícios quer para o aluno, quer para
o professor na medida em que este seleciona os aspetos mais relevantes valorizando a avaliação formativa.
As aulas lecionadas proporcionaram-me uma importante reflecção sobre a prática pedagógica, contribuindo para o meu desenvolvimento profissional e pessoal.
Saliento a boa cooperação que existiu com a professora cooperante Lurdes
Silva, através da discussão dos assuntos em conjunto e da partilha de experiencias e de opiniões, como aspetos que ajudaram ao bom planeamento e desenvolvimento da Unidade Letiva.
A concretização do mesmo constituiu uma experiência única para todos os intervenientes e espero que venha a ser impulsionadora de outras tantas no futuro.
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Resumo: São exemplificadas duas experiên-

cias artísticas com crianças e adolescentes
em contextos de educação não formal que
permitiram o desenvolvimento de competências críticas a partir da observação, análise e visualização, concepção de projectos e
experimentação de materiais. Os resultados
mostram impacto na interiorização de competências de pensamento crítico e criativo.
Palavras chave: criatividade / experimentação / literacia crítica / visualização

Title: Art as development of crítical literacy
Abstract: Two artistic experiences with children

and adolescents in non-formal education contexts Aare exemplified. They allowed the development of critical skills through the observation,
analysis and imaging as well as the conception
as projects and experimentation of materials.
The results show impact on internalization of
critical and creative thinking skills.
Keywords: creativity / critical literacy / experimentation / visualization

Introdução

Um dos desafios contemporâneos prementes é o desenvolvimento de uma atitude crítica face à realidade circundante que conduza a um questionamento fundamentado e a uma procura criativa de alternativas e soluções inovadoras. Assente
na premissa de Freire (1992) de que a leitura do mundo precede a leitura da palavra
e também da imagem, a literacia crítica é uma meta educacional fundamental. A
literacia crítica constitui um esforço no sentido de educar as futuras gerações para
serem cidadãos informados, autónomos, cuidadosos e envolvidos (DE, 2009).
O contexto gera a compreensão e por isso a co-construção dialéctica de textos,
imagens e contextos possibilita uma criação de consciência, de libertação e de
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Arte como desenvolvimento
da literacia crítica
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auto-capacitação (Freire, 1992). Como refere Figueiredo (1994), a literacia não é
apenas aprender a codificar e descodificar linguagens mas é também interiorizar
culturas, pela acção e pela interacção. Essa constante construção de significados,
interpretação e reinterpretação gera a capacidade reflexiva e transformadora característica de quem pensa em termos críticos e criativos.
Intrinsecamente oposto ao pensamento reprodutivo e fragmentado, o pensamento crítico parte de uma visão sistémica e complexa do todo que é o conhecimento (e.g. Ennis, 1989; Morin, 1996). Envolve a produção de ideias e pensamentos originais (Jonassen, 1996), a intuição, imaginação, criatividade para análise
dos processos de pensamento responsáveis pela compreensão e interpretação da
realidade circundante (e.g. Litecky, 1992) Trata-se de um processo sequencial de
resolução de problemas, interno que permite que a pessoa se separe do mundo externo para se concentrar num diálogo interno e na contemplação de ideias, conceitos e imagens (Garrison, 1992). A literacia crítica requer a construção conjunta do
conhecimento, verdade e linguagem através do questionamento dos pressupostos
de base e da acção de pensar e de sentir sobre as imagens que nos constroem (DE,
2009). O mundo interno emerge a partir de uma ação conjunta e dialética com
base na criatividade da interacção humana que constrói e ao mesmo tempo é construída pelas realidades sociais) (Shotter, 1993).
Desenvolvimento

A educação artística favorece a literacia crítica possibilita na medida em que permite uma reflexão constante acerca dos processos e a exploração de múltiplas alternativas. A experiência artística é crítica no sentido em que permite a criação de
estratégias alternativas que permitem que os alunos explorem e aprendam sobre
as suas próprias vivencias (Millman, 2009). A educação artística promove a atenção aos detalhes e às nuances, a interacção com a experiência, a noção de tempo, a
ideia de que se aprende com a experiência somática e que os limites da linguagem
não são os limites da cognição (Eisner, 2008). Neste sentido, as artes plásticas permitem uma vinculação profunda com o mundo e novas formas de olhar e de sentir
(Cooper & Jackson, 2011).
Tendo como objetivo o desenvolvimento de competências críticas e criativas,
foram efetuadas duas experiências artísticas com crianças e adolescentes em dois
contextos de educação não formal. Ambas partiram da utilização das competências
de observação, análise e contextualização de imagens por parte dos participantes,
e envolveram-nos na concepção de projetos e experimentação de materiais.
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Figuras 1 e 2. Construção cooperativa de um percurso
aquático a partir de materiais reciclados. Fonte: própria.
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Figuras 3 e 4. Trabalhos Elefante e Peixe realizados por
adolescentes a partir da observação e experimentação de
materiais naturais no interior de uma azenha, através do processo
de simplificação por acentuação e nivelamento. Fonte: própria.
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A primeira situação ocorreu com 20 crianças e jovens com idades compreendidas entre os 5 e os 13 anos com diagnóstico de sobredotação e participantes dos
Programas de Enriquecimento das Delegações de Lisboa e de Torres Vedras da
Associação Nacional para o Estudo e Intervenção na Sobredotação. Estes programas têm como objectivo proporcionar experiências artísticas dentro dum
clima de suporte emocional de forma a ir ao encontro das necessidades únicas
destas crianças e jovens (Bahia & Trindade, 2012). As situações apresentadas
possibilitam aos participantes o desenvolvimento e a prática de competências emocionais e sociais dos participantes de forma a que possam reconhecer
as suas emoções para as poderem controlar (Franco, Beja, Candeias & Pires,
2011). As actividades artísticas têm uma forte componente ambiental e decorrem em contexto cooperativo.
O exemplo que se ilustra ocorreu numa antiga escola primária desactivada. Dada a envolvência, as sessões de 4 horas semanais procuram a construção
de projectos que incentivam a manipulação e experimentação de construções
com materiais disponibilizados pela natureza e desperdiçados pelo homem,
como por exemplo canas, paletes de transporte ou tubos de pvc para efeitos de
canalização. Partindo da ideia de “abrigo” foi lançado o desafio de construir
um espaço que abrigasse um grupo de 3 participantes, e que tivesse em conta
o aproveitamento dos recursos naturais como a luz solar e a água das chuvas
bem como o espaço necessário para estarem deitados e em pé. De uma forma
autónoma, cada grupo procurou as mais variadas soluções e experimentaram
a combinação dos materiais. De imediato, descobriram que os tubos colocados
ao alto e dentro das paletes serviam como “pilar” para suster outra palete em
altura, bem como conduziu o seu interesse para experimentar um “aqueduto”
para uma corrida de barcos. Durante as sessões que se seguiram os participantes dedicaram todo o seu tempo a experimentar inclinação dos tubos e um sistema que possibilitasse o reaproveitamento da água e mantivesse um movimento permanente do fluxo. Foram sempre assistidos por 4 monitores presentes a
que, recorreram sempre que pretenderam uma opinião.
A experimentação ativa de ideias e materiais pareceu ter promovido um clima de criatividade que estimulou a produção de ideias e a flexibilidade de pensamento, ou seja, a expressão criativa, como referem Fleith & Alencar (2006).
Os participantes foram críticos e persistentes na produção de hipóteses e organizaram-se de forma cooperativa, resolvendo autonomamente os problemas
que o desafio lhes proporcionou. Os monitores presentes verificaram também
um maior controle emocional, menos episódios de baixa resistência à frustração e uma melhor integração social.
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Actividade 2

Um professor de artes visuais propôs aos seus alunos do 8º e 10º ano de escolaridade uma experiência artística num espaço próximo da sua escola: uma antiga azenha recentemente recuperada. Doze adolescentes com idades entre os
13 e os 17 anos aceitaram o repto e juntaram-se ao longo de 4 sessões de 3 horas
num horário pós-escolar.
Partindo do princípio que todos os participantes tinham familiaridade com os
materiais, o objetivo foi o de proporcionar uma experiência de observação, percepção
e expressão das emoções e sentimentos experimentados. Cada participante recebeu
barro, tronco de videira seco, ráfia e carvão vegetal. Foi-lhes sugerido que experimentassem os materiais individualmente, através do toque, do cheiro, da audição na
manipulação, resistência e da verbalização das memórias associadas aos materiais.
De seguida, pediu-se que parassem por instantes e procurassem associar através da observação uma ou mais ideias aos materiais alterados pela manipulação.
Os participantes partilharam as ideias entre si resultando num clima de aceitação
e de espontaneidade. Aproveitando o clima de entusiasmo, de envolvimento e a
atenção o artista / professor pediu que seleccionassem a ideia mais motivadora e
através dela, interviesse acrescentando, retirando ou misturando os materiais necessários para aumentar o significado da intenção inicial. Num eminente estado
de concentração e fruição, todos iniciaram a transformação do objeto determinados pela certeza das suas intenções. Matéria e pessoas misturaram-se sem se
perceber os limites de cada um. Sem que lhes fosse ensinada qualquer técnica
cada participante explorou os vários materiais de uma forma inovadora e adequada à comunicação do significado que pretendia transmitir. Quando a atividade chegou ao fim, cada participante um explicou os aspetos que considerou
mais enriquecedores e quais as dificuldades encontradas. Foi surpreendente a
memória que cada um demonstrou ter das várias fases de construção do objeto
conceptual, bem como na clareza da explicação dos conceitos expostos.
Conclusão

O que se aproxima em ambas as atividades é a metodologia utilizada. A forma como os problemas foram apresentados levaram os participantes a explorarem de forma livre. Ambas as actividades partiram de uma abordagem
espontânea a partir das exploração dos materiais e a subsequente descoberta
das múltiplas possibilidades de intervenção com esses ou nesses materiais. O
conceito de abrigo enquadra o grupo, prepara os participantes a envolverem-se totalmente na atividade. Do mesmo modo, transformar materiais naturais
com base na observação de um pormenor possibilita uma concentração no detalhe mas também da forma e no conteúdo, tal como Eisner (2008) preconiza.
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Nas atividades descritas, a linguagem plástica e a comunicação visual, pedras fundamentais da experiência artística, facilitaram a experimentação de
materiais tendo em vista a expressão de uma ideia e determinaram a experiência de concentração absoluta, envolvendo totalmente os participantes na atividade. Fluir e fruir das tarefas propostas promoveu a conceptualização e convocou as competências necessárias para a sua realização dando também oportunidade de poder voltar atrás e reconhecer a atenção. Este processo de constante
fruição enriqueceu a reflexão acerca da tarefa, conduzindo à descentração por
parte do participantes. No entanto, os facilitadores das atividades também se
envolveu num processo de descentração de forma a aproximar os participantes
da atividade e proporcionar-lhes uma experiência de novidade e de suporte.
O objetivo de ambas as atividades foi o de experimentar a sensação de
grande envolvimento e de grande prazer. O processo de desenvolvimento da
literacia crítica ocorre quando se aprende através de resolução de problemas,
construção de significado e partilha de ideias com base em processos de análise, avaliação e inferência (e.g. Dauite, 2000). No caso concreto foram propostos
problemas concretos que permitiram os participantes experimentar materiais.
Ambas as experiências possibilitaram a aprendizagem através da experimentação activa dos materiais proporcionando oportunidade de resolver problemas
não antecipados e construir significados à medida que se encontravam novos
desafios. Em ambas as situações foi possível através da acção e da interacção
codificar e descodificar linguagens e imagens e também interiorizar conceitos
(Figueiredo, 1994). A concepção das actividades procurou que os participantes produzissem ideias e pensamentos originais (Jonassen, 1996), e aplicassem
processos associados à intuição, imaginação, criatividade ao procurarem compreender e interpretar a realidade circundante (e.g. Litecky, 1992).
As experiências acima descritas permitiram o desenvolvimento da humildade face ao conhecimento mas também da coragem em arriscar, da empatia
pelos ganhos, da perseverança e ainda a crença na razão, todas elas características do pensamento crítico segundo Boisvert (1999). De acordo com Astleitner
(2002) a literacia crítica é a competência mais importante na gestão do conhecimento por isso, todas as experiências em contextos de educação não formal,
e também idealmente, em contexto escolar devem procurar promover sempre
que possível oportunidades para exercitar o pensamento crítico e criativo.
Em última análise, este tipo de intervenção não é uma experiência artística
especifica mas antes uma experiência de vida que conduz a uma literacia critica. É dada oportunidade de experimentação de uma sensação de concentração
e de envolvimento total numa atividade que permite ao participante expressar-se através da emoção estática.
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Resumo: Neste artigo será apresentado o relato
da minha intervenção pedagógica, tendo como
base a Unidade Didática: Geometria Criativa,
mais concretamente perspetivas axonométricas, desenvolvida com alunos do 3.º Ciclo
do Ensino Básico (8.ºAno), na disciplina de
Educação Visual.
São descritas as atividades desenvolvidas com
os alunos e partilhados os procedimentos utilizados em contexto de sala de aula.
Palavras chave: unidade didática / perspetivas

axonométricas / contexto de sala de aula.

Title: Didactic Unit: Creative Geometry.
Abstract: In this article you will find a presenta-

tion of my pedagogical intervention taking into
account the didactic unity: Creative Geometry,
more specifically axonometric perspectives. It was
developed with the students from the 3rd Cycle of
Basic Education, in the Visual Education.
Within the article you will find the developed
activities with the students and also the used
procedures inside the classroom environment.
Keywords: didactical unity / axonometric perspectives / classroom environment.

Introdução

Este trabalho foi realizado no âmbito da Unidade Curricular de Introdução à
Prática Profissional II, do Mestrado em Ensino das Artes Visuais, no 3.º Ciclo do
Ensino Básico e Secundário.
Apresenta-se o resultado de um percurso de prática pedagógica exercida na
lecionação de uma Unidade Didática intitulada “Geometria Criativa,” que foi
planeada de acordo com as competências e conteúdos que constam nas Metas
Curriculares do Ensino Básico, da disciplina de Educação Visual, referente ao
8.º Ano, em articulação com a planificação anual 2012/13 da disciplina de Educação Visual, elaborada pelo grupo de Artes Visuais da Escola onde se desenvolveu
o projeto, e por último, mas não menos importante, com o Projeto Curricular de
Turma do 8.ºAno, Turma C.
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Unidade Didática:
Geometria Criativa (8.ºAno)
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Neste decorrer são apresentados os objetivos a alcançar com a proposta de
intervenção pedagógica, assim como a descrição detalhada da “Unidade Didática: Geometria Criativa,” que incide sobre o tema das perspetivas axonométricas e relaciona a aquisição do conhecimento teórico com o prático, através de
uma atividade lúdica desenvolvida no Museu Nacional de Etnologia.
Segue-se a avaliação dos resultados obtidos com a implementação deste projeto.
Por fim, são apresentadas as referências bibliográficas que sustentam a elaboração deste trabalho.
1. Proposta de intervenção pedagógica - Unidade Didática: Geometria Criativa

O projeto decorreu durante o 3.º período do ano letivo de 2012/13, na E.B. 2, 3 de
Paula Vicente.
A sua divulgação para a comunidade escolar e encarregados de educação
dos alunos, terá lugar na Exposição de final de ano. Também irão constar fotografias das diversas fases dos trabalhos realizados pelos alunos, no site do Museu Nacional de Etnologia.
Com base na informação recolhida através das aulas por mim observadas e
pelas caraterísticas peculiares dos elementos da turma, constatei que os alunos
nesta fase de aprendizagem apresentavam algumas lacunas relacionadas com
a criatividade e com o pensamento crítico, simultaneamente com alguma desmotivação e baixa autoestima. Considerei então fundamental proporcionar a
estes alunos uma vivência dotada de novas experiências, que lhes permitisse
adquirir novos conhecimentos, ampliando o seu leque de aprendizagens e desenvolvendo o seu sentido criativo, estético e crítico.
Diante desta realidade, o meu principal desafio foi elaborar um projeto
onde fosse possível implementar atividades capazes de colmatar as fragilidades anteriormente descritas e ir ao encontro de conteúdos com significado para os alunos, tendo em conta o seu contexto socioeconómico e familiar,
assim como, o seu desenvolvimento cognitivo, avaliando e valorizando o seu
percurso para a apropriação de conhecimento, segundo os fatores que o condicionam na sua unicidade.
Desenvolver a criatividade e estimular o pensamento crítico dos alunos,
assim como suprimir a desmotivação percetível pelas atividades escolares propostas, são os principais objetivos deste trabalho, em simultâneo, abordar competências de acordo com os conteúdos estipulados nas Metas Curriculares do
Ensino Básico, da disciplina de Educação Visual - 8.º Ano:
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estimular um universo de conhecimentos abrangentes, incentivar a assimilação de
conhecimentos em rede, em que as informações são sincronizadas, permitindo alcançar uma educação em que o conhecimento circula, progride e se difunde. (Metas Cur-

Na organização e planificação da Unidade Didática tive em consideração:
os conteúdos a ensinar; a sequência dos mesmos; o método de ensino a utilizar;
quais os momentos diferenciados da aula e como estariam organizados; o tempo previsto para cada atividade planeada; os recursos materiais necessários; as
perguntas que seriam colocadas aos alunos e a que alunos; caso os alunos terminassem a atividade proposta antes do tempo previsto, que alternativa seria
adotada; e por fim, como seriam avaliados os trabalhos finais dos alunos.
No decorrer da minha intervenção construí diversos materiais auxiliares às
diferentes fases das atividades.
A Unidade Didática: Geometria Criativa consistiu num 1.º momento, que
decorreu no Museu Nacional de Etnologia, onde os alunos interagiram com a
obra de arte, através da Visita de Estudo à Exposição “Matéria da fala; tampas
de panela com provérbios.” Seguidamente desenvolveram uma atividade lúdica, onde foi abordado o conceito da forma/função de um objeto, neste caso
específico, das tampas de panelas de barro com provérbios, assim como da sua
decoração singular.
Evidencia-se assim uma intervenção que associa a contemplação, a análise
de obras de arte e a criatividade. É ainda promovida a aprendizagem da literacia
em artes, articulando aquisições nos domínios percetivos, reflexivos, metodológicos, produtivos e criativos, proporcionando a contextualização de conteúdos
programáticos, no âmbito da disciplina, e a formação e interiorização de valores.
Posteriormente à análise das obras expostas, os alunos tiveram de criar e
projetar uma tampa, dando especial atenção à forma, à composição dos elementos decorativos, ao friso e ao provérbio escolhido. Foi elaborado o seu registo gráfico numa ficha identificativa facultada pelo Museu (Figura 1).
Criando a articulação interdisciplinar com a disciplina de Língua Portuguesa, os alunos realizaram uma pesquisa e selecionaram o provérbio que seria utilizado na tampa em argila.
Antes dos alunos elaborarem as suas tampas em argila (Figura 2), a técnica
do Museu Nacional de Etnologia fez uma breve explicação sobre as principais
caraterísticas e propriedades da argila, demonstrou algumas técnicas de modelação manual, assim como, os utensílios de trabalho que os alunos iriam utilizar
e por fim, as regras de segurança e higiene a cumprirem.
O 2.º momento decorreu em sala de aula, e iniciou-se com a explicação da
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riculares do E.B., Educação Visual, 2.º e 3.º Ciclo, 2012: 3).
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Figura 1. Registo gráfico da tampa, Portugal.
Fonte: própria.
Figura 2. Resultado final do trabalho da tampa,
Portugal. Fonte: própria.

1.1. Gestão da sala de aula

Como docente do 1.º Ciclo do Ensino Básico e do 2.º Ciclo, na variante Educação Visual e Educação Tecnológica e futura docente do 3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário, procuro sempre manter-me atualizada de modo a melhorar
a minha prática pedagógica, dentro e fora da sala de aula. Quando comecei a
lecionar apercebi-me rapidamente que a sala de aula é um autêntico “laboratório,” de troca de saberes e experiências, e essencialmente de conquistas.
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proposta a realizar pelos alunos, assim como os objetivos a atingir. Esta consistia
no registo gráfico de uma base geométrica para colocar a tampa em barro realizada no Museu Nacional de Etnologia. Para projetar a base, os alunos teriam de
utilizar o sistema de construção das perspetivas axonométricas. Desta forma, era
estabelecida a relação do trabalho prático realizado, com esta nova proposta.
Como forma de motivação, seguiu-se a visualização de uma apresentação
em suporte digital com alguns exemplos demonstrativos e com a explicação das
fases da atividade. Foram ainda esclarecidas algumas questões pertinentes referentes à construção da base.
Simultaneamente à explicação das perspetivas axonometrias fui exemplificando, no quadro da sala de aula, todo o processo de construção de uma figura
geométrica, em perspetiva cavaleira, dimétrica e isométrica. Seguidamente os
alunos fizeram o seu registo gráfico, numa folha de papel cavalinho A3 (Figura 3).
Seguidamente foi pedido aos alunos para dividirem uma folha de papel cavalinho A3 em duas partes iguais, e para construírem uma base cilíndrica e a
respetiva tampa, em perspetiva isométrica, no retângulo do lado esquerdo da
folha (Figura 4) e uma base cúbica e a respetiva tampa, em perspetiva cavaleira,
no retângulo do lado direito (Figura 5).
Em ambos os exercícios os alunos aplicaram os novos conhecimentos adquiridos, consolidando-os e despistando qualquer dificuldade que tenha surgido.
Por fim, os alunos analisaram e elaboraram uma ficha de conteúdos sobre
texturas e decoraram/pintaram as respetivas bases geométricas, com a técnica de expressão gráfica de texturas, cativando assim, o interesse e o espírito da
descoberta, nesta situação de ensino-aprendizagem.
No fim, cada aluno apresentou oralmente os trabalhos realizados, aos restantes elementos da turma.
Como já foi mencionado anteriormente, a divulgação dos trabalhos realizados será o culminar com a disseminação da experiência, através sua apresentação à comunidade educativa, numa exposição realizada do final do ano letivo,
criando uma maior envolvência por parte dos alunos, potenciando o sucesso
escolar, através do desenvolvimento da autonomia e autoconfiança.
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Figura 3. Registo gráfico do processo de construção de uma figura
geométrica, em perspetiva isométrica, Portugal. Fonte: própria.
Figura 4. Construção da base cilíndrica e respetiva tampa, em
perspetiva isométrica, Portugal.
Fonte: própria
Figura 5. Construção da base cúbica e respetiva tampa, em
perspetiva cavaleira, Portugal.
Fonte: própria
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Relativamente à minha intervenção em sala de aula, optei por aplicar o
método de ensino defendido por Gagné, Golas e Keller (2005) que propõem o
modelo de acontecimentos instrucionais (Instructional Events Model) onde relacionam as fases do processamento da informação da aprendizagem e com as fases
do ensino. Assim sendo, optei por captar a atenção dos alunos através da novidade (apresentação em suporte digital) e de modo a anular possíveis fatores distrativos; mantive os alunos concentrados expliquei os objetivos da atividade e a
sua importância, criei expetativa nos alunos; relacionei os novos conhecimentos com os anteriormente adquiridos, havendo assim a hipótese de recordar e
memorizar; durante a atividade salientei e reforcei a informação mais importante; como forma de memorizar a longo prazo, pedi aos alunos para fazerem o
registo gráfico das principais caraterísticas da perspetiva cavaleira, isométrica e
dimétrica; seguiu-se a realização de dois exercícios geométricos - base cilíndrica e base cúbica, em perspetiva isométrica e perspetiva cavaleira, colocando em
prática os conhecimentos adquiridos; em geral fui dando feedback aos alunos
de modo a melhorar a sua prestação e desempenho; por fim, cada aluno fez a
apresentação do seu trabalho oralmente para os restantes elementos da turma,
de modo a rever e a reter as fases do trabalho realizado.
Solicitei ainda que os alunos adquirissem uma postura crítica e de empenho
em relação aos seus trabalhos, assim como uma atitude mais participativa nas
aulas. Como estratégia, eu própria detive um papel mais orientador, onde optei
por colocar algumas questões abertas, direcionadas para toda a turma e outras
direcionadas especificamente para determinados alunos.
Foi crucial a valorização dos conhecimentos anteriormente vivenciado pelos alunos e relacioná-los com as novas aprendizagens, assente num modelo de
crescente autonomia.
Relativamente à relação professora-alunos utilizei uma linguagem acessível a
todos os alunos e cientificamente correta. Tive uma atitude próxima, de confiança e de respeito com os alunos. Optei ainda por aplicar as seguintes estratégias
comunicacionais: dar feedback sobre o desenvolvimento das atividades; elogiar
o aluno e a tarefa por ele desenvolvida quando o seu rendimento o justificasse;
manter uma escuta ativa; sempre que necessário repetir a informação de diferentes modos até à sua compreensão; quando fiz as perguntas direcionadas a determinados alunos, dei-lhe tempo para pensarem e tempo para responderem.
É ainda de mencionar que quando necessário dei apoio individualizado aos
alunos que demonstravam mais dificuldades na resolução dos exercícios.
Em resumo, tentei envolver os alunos nas atividades propostas, criando um
ambiente favorável à aprendizagem e ao sucesso escolar.
Em relação à gestão do comportamento dos alunos em sala de aula, é
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necessário que estes tenham conhecimento das regras estipuladas por cada
professor, assim como, da forma de proceder nas diferentes situações da aula,
prevenindo assim comportamentos desviantes que acabam por perturbar o
bom funcionamento da sala de aula. Embora o Regulamento Interno seja um
documento oficial da escola, onde estão contempladas as regras básicas e fundamentais que os alunos têm de cumprir dentro e fora da sala de aula, é sempre
necessário explicar aos alunos os procedimentos específicos, neste caso, da disciplina de Educação Visual.
É crucial garantir a consistência das regras, em diferentes situações, prevenindo e evitando que determinado comportamento seja permitido a um aluno
e a outro não. A existência de regras claras ajuda a prevenir comportamentos e
a proporcionar um ambiente favorável à aprendizagem.
Relativamente aos comportamentos inadequados que surgiram durante a
minha intervenção e que por mim foram ignorados propositadamente, justifico
com a seguinte citação:
“sobretudo nos casos em que a intervenção do professor poderia trazer mais perturbação do que a opção por fazer de conta que se está a “ignorar”. Trata-se de uma estratégia
que pode ser utilizada face a comportamentos que não são importantes, nem graves nem
frequentes, que não são percebidos pelos outros alunos, ou que raramente ocorrem em
determinado aluno.” (Veiga, 2010/11 no prelo)

Uma outra estratégia que utilizei com bastante frequência e que considero
muito persuasiva é o contato visual com o aluno:
“… o professor tem gestos ou posturas que transmitem informação, como o contacto
visual (o professor olha diretamente para o aluno ou levanta as sobrancelhas para expressar desaprovação), um gesto de silêncio ou uma aproximação do aluno pode ser
suficiente para repor o envolvimento na tarefa…” (Veiga, 2010/11, no prelo).

Dar o feedback esperado pelo aluno foi outro método que empreguei com alguma
frequência, este baseia-se em informar o aluno da sua atitude desadequada e explicar-lhe sucintamente o comportamento esperado da parte dele. Deste modo, o
seu comportamento inconveniente não se propaga aos outros elementos da turma.
Nesta sequência também apliquei a estratégia de comportamento com consequências lógicas, de modo diminui ou a extinguir comportamentos desviantes:
“… aplicar uma consequência lógica implica que o aluno perceba claramente a relação que existe entre o seu comportamento e a consequência atribuída. A consequência
lógica relaciona-se diretamente com o resultado lógico e imediato de uma transgressão” (Veiga, 2010/11, no prelo).

Conclusão

Esta experiência revelou-se bastante gratificante, não só a nível profissional
como a nível pessoal.
Durante a intervenção prática tive a oportunidade de partilhar opiniões,
ideias e perspetivas com o meu professor cooperante, que se revelou crucial no
sucesso da aplicação das atividades propostas aos alunos. É ainda de salientar
que no decorrer desta, houve momentos de reajustes e de reformulação, de
acordo com o envolvimento, empenho e motivação dos alunos na realização
das atividades. Também foram surgindo algumas ideias pertinentes, que nos
levaram a este resultado final.
Caso houvesse tempo e disponibilidade para dar continuidade à Unidade
Didática desenvolvida, a próxima fase seria os alunos realizarem uma maquete
da base geométrica para a tampa.
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A avaliação é constituída por um processo organizado de recolha de informações que permitem acompanhar, regular e verificar a aprendizagem adquirida
pelo aluno, como a sua atitude/comportamento. Deste modo, foram utilizadas
grelhas de avaliação facultadas e elaboradas pelo Grupo Disciplinar das Artes
Visuais, em conformidade com os Parâmetros de Avaliação (Atitudes e Valores;
Saber; Saber Fazer; Saber Fazer) estipulados pela escola.
Foi ainda elaborada uma grelha de registo de avaliação do processo de realização dos exercícios propostos, da autonomia e da criatividade na organização
formal do espaço visual (com níveis de consecução para cada critério) e uma
grelha de auto e heteroavaliação;
Com a realização da Unidade Didática verificou-se não só a aquisição de
novos conhecimentos através dos conteúdos abordados, relacionados com as
axonometrias geométricas, como uma melhoria significativa do manuseamento dos instrumentos de trabalho (precisão, rigor e limpeza) e desenvolvimento
criativo, visíveis nos trabalhos finais dos alunos.
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1.2. Avaliação
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Resumo: A minha intervenção ocorreu na disci-

plina de Oficina Gráfica do ensino tecnológico
na ESSA. O objetivo seria os alunos aprenderem
a trabalhar com o programa de software Adobe
Flash CS5 e conseguirem no exercício final, fazer
um site em flash que ficaria alojado num servidor.
Nas aulas, todos os discentes possuíam computador e software apropriado, assim como ligação
à internet. Numa primeira fase, foi necessário
explicar como o programa funcionava porque
os alunos estavam a ter um 1º contato com o
programa. O objetivo seria os alunos conhecerem bem as potencialidades do Flash fosse para
criarem animações, infografismos animados
ou sites. Nas aulas foram também mostrados
vários exemplos de trabalhos feitos em flash,
para inspirar os alunos de modo que fosse possível desenvolverem mais a sua cultura visual.
Palavras chave: Flash CS5 / Oficina Gráfica /
Site / Animação / Ensino Técnico.

Title: Graphic workshop, 12º year: Flash cs5.
Abstract: My intervention occurred in the disci-

pline of Graphic Workshop technological education at ESSA. The goal would be for students to
learn to work with the program Adobe Flash CS5
and get the final exercise, make a flash website
that would be hosted on a server. In class, all the
students had a computer and appropriate software, and Internet connection. Initially, it was
necessary to explain how the program worked because students were having a 1st contact with the
program The goal would be to know the students
and the potential was to create Flash animations,
animated infographics or sites . In classes were
also shown several examples of works done in
flash, to inspire students so that it is possible to
further develop their visual culture.
Keywords: Flash CS5 / Graphics Office / Site /
Animation / Technical Teaching.

Introdução

Existe na Escola Secundária de Santo André, o curso técnico de Designer Gráfico, uma das disciplinas desse curso no 12º ano é Oficina Gráfica. Nessa disciplina os alunos aprendem a trabalhar com vários programas de software relacionados com o Design Gráfico. No entanto existe a indicação no Programa Oficial
do Ministério da Educação que os alunos devem também aprender a trabalhar
com programas relacionados com Web-design. No âmbito da disciplina de Ofi-
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OFICINA GRÁFICA,
12º ANO: FLASH CS5
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cina Gráfica, com o consentimento da professora cooperante, procurei estruturar um programa para a aprendizagem do Adobe Flash CS5.
O artigo encontra-se estruturado em três pontos: um pequeno enquadramento do meio local, escola e turma, um segundo que consiste numa
apresentação do projeto, planificação da unidade didática e avaliação, e um
terceiro que apresenta uma sugestão de trabalho a partir da unidade de trabalho desenvolvida.
1. Enquadramento
1.1 Caracterização da escola

A Escola Secundária de Santo André fica no Barreiro, iniciou a sua atividade em
1977. Em 2008 sofreu uma remodelação conduzida pela Parque-Escolar que resultou na melhoria das instalações e condições da escola.
Atualmente existem cerca de 1200 alunos, repartidos entre o turno diurno
e o nocturno, frequentando os cursos científico-humanísticos, cursos profissionais, cursos de educação e formação para jovens e para adultos (escolares e
profissionalizantes) e ainda o ensino recorrente por módulos. O corpo docente
é constituído por cerca de 114 professores, na generalidade profissionalizados,
apresentando uma estabilidade bastante satisfatória. O pessoal não docente
ronda os 31 funcionários.
1.2 Caracterização da turma

O 12ºk era uma turma originalmente composta por dezasseis elementos, foi
sempre uma turma problemática, com graves problemas a nível de disciplina e
absentismo. Vários alunos foram desistindo ao longo do ano, por não gostarem
de frequentar a escola. No final do ano lectivo estavam inscritos doze alunos. A
turma era caraterizada por hábitos de indisciplina e laxismo, vários alunos demonstram não ter particular interesse no curso que escolheram, muitos deles
se pudessem não estariam na escola. O espectro de idades dos alunos variava
entre os 17 anos e os 24 anos.
2. Projeto
2.1 Objetivos

O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento curricular de uma
unidade didática que os alunos nunca haviam abordado e experienciado. O objetivo seria ao alunos aprenderem a trabalhar com o software Adobe Flash CS5
de modo a conseguirem criar sites, animações, infografismos…
Dominando assim uma ferramenta que seria certamente muito útil para o futuro profissional deles, pois seria um óptimo auxilio caso desejassem trabalhar
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na área de Web-Design. No final seria construído um site em flash que poderia
funcionar como portfolio para os trabalhos deles.

2.3 Planificação

Quadro 1. Planificação de Unidade Didática “Oficina Gráfica, 12º ano: Flash CS5”.
3. Relato da intervenção

Apesar de ter existido um grande número de horas para a aprendizagem, a produtividade da turma era fraca, acabava por ser frequente o desinteresse nas
aulas. Os alunos chegavam tarde às aulas, muitos faltavam vários dias, Acabavam por distrair-se a ver sites on-line não relacionados com a matéria. Isso funcionava como fator de distração. Existiam frequentes momentos de ruído que
prejudicavam o rendimento e a produtividade da aprendizagem. Prejudicando
desse modo os alunos mais interessados.
Vários alunos estavam completamente desconcentrados quando o professor fazia a demonstração dos exercícios na projeção para a turma. Procurava
deslocar-me para auxiliar de forma mais personalizada os alunos que tinham
mais dificuldades. Tudo isso contribuiu para um menor rendimento na sala de
aula. O facto de terem existido velocidades diferentes de aprendizagem, acabou por prejudicar os alunos que desejavam progredir mais.
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2.2 Metodologia

A partir de uma avaliação diagnóstica, verificou-se que nas aulas de Oficina
Gráfica nunca tinha sido abordado o programa de software Adobe Flash CS5,
tendo em conta o interesse para os alunos, considerou-se que seria interessante
eles terem formação, seria certamente uma mais-valia para eles.
Numa 1º fase da unidade didática, foi necessário apresentar o programa
(ferramentas, comandos, tipos de animação, actionscript…). Os alunos executavam vários exercícios, tendo em atenção o que o professor falava e o que era
projectado na tela do vídeo-projector.
Numa 2º fase, depois os alunos iam procurar criar um site em flash que era
composto obrigatoriamente por 3 links ( apresentação, galeria, contatos), tinham depois alguma margem de manobra do ponto de vista criativo para procurar novas soluções. Seria prestado todo o auxilio que fosse necessário para
conseguirem ser bem-sucedidos.
Numa 3º fase, os alunos colocavam o filme em flash (SWF) numa página de
HTML e aprendiam a colocar informação Meta-Tag para que o site fosse mais
facilmente catalogado nos Motores de Busca. Através de um servidor gratuito
seria exemplificado como seria possível colocar um site on-line.

Quadro 1. Planificação de Unidade Didática
“Oficina Gráfica, 12º ano: Flash CS5”

Site-Flash

Exportação

Actionscript

Simbolos, library

Tipos de
animação

5aulas- Criação
do projeto final e
coloção on-line.

15 aulasAprendizagem do
programa.

Ferramentas

Funções gerais

Gestão Letiva

Conteúdos

Exercicio final: site flash.

Análises de exemplos de
aplicações em flash na
internet.

Anotar indicações dadas
na aula num ficheiro de
texto.

Repetição dos exercicios
exemplificados pelo
professor.

Atividades

Criação de construções
interactivas.

Utilização de símbolos e
actionscript.

Concretização de
animações.

Conhecer as funções
genéricas do programa.

Competências gerais

Acompanhamento
individual do aluno.

Esclarecimento de
dúvidas.

Demonstração de
exercícios através do
videoprojetor.

Propor e orientar
trabalho.

Turma

Individual

Estratégias

Agrupamento

Internet

Videoprojetor

Computadores

Outros softwares
auxiliares

Software Adobe Flash
CS5

Recursos
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Colocação on-line
num web-servidor.

Disseminação
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Figura 1. Aluna a trabalhar no no Site Flash. Fonte: própria
Figura 2. Vários alunos a trabalhar na aula de Flash. Fonte: própria.
Figura 3. Panorâmica geral da sala de aula. Fonte: própria.
Figura 4. Projeção do exercício exemplificado pelo professor.
Fonte: própria.
Figura 5. Professor a auxiliar um aluno com dificuldades
específicas. Fonte: própria.
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Acabava por ser frequente uma atitude de laxismo endémica por parte da
turma, procurei incentivar que os alunos tivessem hábitos de trabalho mais robustos e procurou motivar os alunos destacando sempre o imenso potencial do
programa. Mostrando para tal vários exemplos de aplicações interessantes que
mostravam o potencial do Flash.
Existia um grupo de alunos mais interessado que os outros, infelizmente
eram uma minoria interessada.
Acima de tudo, esperava que os alunos tivessem mais curiosidade em relação
ao programa e colocassem mais dúvidas. Acabavam por ser excessivamente passivos e perdiam o ritmo de trabalho à menor distracção, manifestavam portanto
pouca capacidade de auto-controle. Tendo em conta que a média de idade deles,
esperava uma atitude diferente. Apesar de ter sido previamente avisado que se
tratava de uma turma problemática que tinha um historial atribulado.
Penso que foi de grande utilidade, também explicar quais os cuidados técnicos necessários quando é colocado o filme em flash na página de HTML, inserção da informação Meta-Tag e mesmo a colocação dos ficheiros no servidor.
Terem experimentado isso, contribuiu para ficassem mais autónomos e futuramente se o desejarem serem capazes de colocar on-line futuros projetos onde
utilizem o flash.
4. Projetos finais dos alunos

Esperava-se que os alunos ficassem mais motivados e interessados em explorar
novas possibilidades, achei-os muito presos e convencionais.
As soluções criativas que eles encontraram foram sempre um pouco limitadas. Posteriormente procurei incentivá-los a explorarem outras possibilidades
e outras soluções. Foi pena que muitos não tivessem aproveitado a possibilidade de utilizarem site como portfolio para colocarem trabalhos deles que tinham
feito anteriormente., muitos deles usaram apenas imagens para exemplo que
seleccionavam na internet. Muitos alunos pareceram ficar um pouco amedrontados com a lógica de funcionamento do flash quando é necessário conjugar
animações, símbolos e actionscript e isso acabou por retrai-los um pouco. Foi
necessário insistir mais com eles, para se esforçarem mais.
Penso que foi importante ter perdido mais tempo do que originalmente tinha planeado na concretização do site flash. Pois desse modo foi possível desenvolver outras competências criativas e explorar novas soluções.
Conclusão

O unidade didatica foi de grande utilidade para os alunos, pois deste modo tiveram o 1º contato com o Flash. Tendo em conta que no final do ano letivo, a

645

escola tenta proporcionar um estágio numa empresa de design gráfico ou web,
os conhecimentos que os alunos aprenderam foram de grande utilidade profissional. A atitude dos alunos ao longo do curso não foi a mais indicada, estavam
constantemente desmotivados e tinham já vários hábitos de desleixo e laxismo
muito negativos. Tirando um grupo de 6 alunos que de fato esforçou-se e procurou saber mais. Os restantes alunos manifestaram uma atitude de desinteresse ao longo da apresentação da unidade didática. O exercício final apesar
da complexidade, acabou por ser interessante, pois foi possível compreender
a importância da Actionscript para a construção de construções interactivas e
dinâmicas. Para um conhecimento mais aprofundado do Flash, seriam necessários mais exercícios e uma maior diversidade de soluções para que fosse possível existir uma maior consolidação.
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Figura 6. Banner publicitário do aluno Rafael Fernandes.
Fonte: própria.
Figura 7. Site Flash da aluna Letícia Tapes. Fonte: própria.
Figura 8. Site Flash da Cátia Henriques. Fonte: própria.
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Resumo: Este artigo apresenta o projeto e

a construção do objeto de aprendizagem
Caixa de Pandora. Nele são focalizadas as
narrativas visuais ao lado das narrativas
verbais, evidenciando e articulando a relação entre a imagem e a palavra, vista como
uma apropriação essencial ao professor de
artes visuais, em que a Caixa de Pandora
passa a ser apresentada como um objeto de
aprendizagem fundamental nesse processo.
Palavras chave: Objeto de aprendizagem
/ Narrativa visual / Linguagem / Palavra /
Imagem / Livro-objeto.

Title: Pandora’s Box: from textual to visual

narrative
Abstract: This article presents the project and

the construction of the learning object Pandora’s
Box. It focuses the visual and the verbal narratives side by side, reinforcing and articulating
the relationship between the image and the word,
seen as an essential acquisition to the visual arts
teacher. The Pandora’s Box is then presented as
a vital learning object in this process.
Keywords: Learning Object / Visual Narrative.
/ Language / Word / Image / Object Book.

Introdução

Resgate de memórias perdidas no tempo, ressiginificação de práticas, experimentação estética e artística, criação e desenvolvimento de projetos que envolvem a
prática educativa com diferentes linguagens, reflexão sobre o fazer, o pensar e o
contextualizar arte. Caminhos poéticos que se imbricam na criação de um objeto
de aprendizagem que se constrói aos poucos e vai se transformando ao longo de
um processo contínuo.

— Alberto Caeiro, O Guardador de Rebanhos, (Poema IX)
Heterónimo de Fernando Pessoa

Sou uma ouvinte e contadora de histórias, que mistura pensamentos e sensações, razão e emoção, tal qual o poeta português Alberto Caeiro (2007), um dos
heterônimos de Fernando Pessoa. O ano se perde na poeira do tempo, mas a
imagem ainda é nítida na memória: minha mãe lendo enquanto me preparava
para dormir. Ver e ouvir.
Outro tempo e espaço, porém, a mesma relação de amor incondicional com o
mundo da palavra — escrita ou falada — e da imagem, da fabulação, dos contos de
fada, das narrativas de viagens, das lendas mitológicas, dos universos inventados,
em que, por conta da imaginação, as primeiras conexões/manifestações começam
a se formar, configurando quem somos e nossa relação com o mundo e as pessoas
que nos cercam.
Fui uma criança privilegiada. Minha infância foi povoada de histórias. Meu
pai tinha uma pequena biblioteca, espaço sagrado de sonho e magia, em que
ficavam guardados aqueles objetos mágicos — os livros — e que nos transportavam para diferentes mundos todas as noites. Herdei o gosto pelos livros de meu
pai e o gosto de contar histórias da minha mãe.
Penso que minha opção pelas artes, literatura e artes visuais, tenha uma forte influência dessas vivências com o mundo do encantamento das palavras e
das imagens, das histórias ouvidas, lidas, apreciadas, imaginadas e inventadas.
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Os Meus Pensamentos são Todos Sensações
Sou um guardador de rebanhos.
O rebanho é os meus pensamentos
E os meus pensamentos são todos sensações.
Penso com os olhos e com os ouvidos
E com as mãos e os pés
E com o nariz e a boca.
Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la
E comer um fruto é saber-lhe o sentido.
Por isso quando num dia de calor
Me sinto triste de gozá-lo tanto.
E me deito ao comprido na erva,
E fecho os olhos quentes,
Sinto todo o meu corpo deitado na realidade,
Sei a verdade e sou feliz.
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1. A memória
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O essencial é saber ver
O que nós vemos das cousas são cousas.
Por que veríamos nós uma cousa se houvesse outra?
Por que é que ver e ouvir seria iludirmo-nos
Se ver e ouvir são ver e ouvir?
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2. As linguagens

O essencial é saber ver,
Saber ver sem estar a pensar,
Saber ver quando se vê,
E nem pensar quando se vê
Nem quando se pensa.
Mais isso (tristes de nós que trazemos a alma vestida!),
Isso exige um estudo profundo,
Uma aprendizagem de desaprender (...)
— Alberto Caeiro, O Guardador de Rebanhos (Poema XXIV)
Heterônimo de Fernando Pessoa

Hoje, sou professora de Língua e Literatura e estudante de Artes Visuais e trabalho com estudantes, economicamente carentes, em uma zona urbana no extremo sul do Brasil. Talvez, como a aprendizagem de desaprender de Alberto
Caeiro (2007), eu tenha retornado aos caminhos que me trouxeram até aqui e,
na tentativa de rever os percursos, selecionar aqueles que me fizeram ver e pensar na criação de um Objeto de Aprendizagem em Artes Visuais.
Falar em linguagens é também lembrar que o homem é um ser simbólico,
e como tal, capaz de criar símbolos, que têm a função de ordenar e interpretar
o mundo em que vive. Usar a linguagem, verbal e não-verbal, para nos expressarmos sobre o que pensamos e sentimos em relação a nós mesmos, ao outro e
ao mundo em que vivemos, dá-se em uma tentativa de re-ordenar a dimensão
do mundo a nossa volta. Dito de outra forma é através da linguagem que se interage com o outro, consigo mesmo e com o mundo. Miriam Celeste Martins
(2009) afirma a penetração na realidade através da mediação não somente da
linguagem, mas de linguagens:
(...) nossa penetração na realidade, portanto, é sempre mediada por linguagens, por
sistemas simbólicos. O mundo, por sua vez, tem o significado que construímos para
ele. Uma construção que se realiza pela representação de objetos, ideias e conceitos
que, por meio dos diferentes sistemas simbólicos, diferentes linguagens, a nossa consciência produz (Martins, 2009: 32-33).

Associo o atelier à caixa tão temida, que abriga a imaginação. Um lugar onde todas as
possibilidades estão presentes e, portanto, onde o caos pode imperar. No atelier, ideias
e materiais estão à espera de uma forma. Dar forma ao desconhecido é função da
arte. A imaginação sem controle é assustadora e, talvez, seja esta uma leitura possível
dos monstros libertos pela mão de Pandora. Porém, é preciso lembrar que a Esperança, que ficou presa no fundo da caixa pode guiar a imaginação, com cuidado, para a
construção de uma nova ordem, quando a curiosidade será, então, premiada. Criar é
dar forma ao caos e para criar é preciso poder fazer escolhas. A escolha é o limite que
cria a forma. Só aprendemos a escolher o próprio caminho, quando temos liberdade
de opção. O atelier compreendido, assim, como lugar de escolhas, refúgio de esperança
(Albano, 2005: 6).

649
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

A partir dessas reflexões surgiu a ideia de criar um Objeto de Aprendizagem que
levasse em conta parte dessa história que move o homem desde os tempos mais
remotos até os dias de hoje, com uma carga simbólica que remetesse tanto ao
ser humano quanto às crenças e medos que nos acompanham desde sempre.
Foi a partir dessa lógica que o Objeto de Aprendizagem Caixa de Pandora foi
criado, e que, além da vontade de abordar o mito do conhecimento, ainda traz
as ideias de paradoxo, incompletude, precariedade da vida e da arte.
Proveniente da mitologia Grega, em uma das versões (Bulfich, 2001), é narrado
o mito afirmando ser Pandora uma divindade doadora de talentos divinos e,
simultaneamente, de todos os males da humanidade. Por ordem de Zeus, numa
trama que envolve uma vingança contra a humanidade, por esta ter recebido
de Prometeu o segredo do fogo, Pandora foi enviada a Terra para seduzir Prometeu, recebendo uma “caixa” que não deveria ser aberta. Abriu e com essa
atitude — que muitos atribuem a um símbolo de curiosidade feminina — espalhou todo o sofrimento sobre a humanidade. Ao perceber o que acontecia Pandora fechou a caixa, deixando dentro dela a Esperança. Pandora, possuidora
de todos os dons aliada à esperança faz pensar em surpresa, em inovação, em
mudança, em transformação, em capacidade de sonhar com o diferente, com o
inusitado, com a arte.
Como professora, parto do pressuposto que seres humanos motivados estão
mais propensos para a aprendizagem, e que toda aprendizagem deva tentar estabelecer um processo de inferências entre os conhecimentos que se possui e os novos conhecimentos a serem construídos. Ao apresentar uma lenda, com sua narrativa e a exploração dos símbolos presentes na mesma, pode-se dar início a toda
uma conversa sobre Arte. O mito serve como ponto de partida para uma viagem
pela história, cultura, costumes, crenças, sociedade e humanidade. O ponto de
chegada, diferente para cada indivíduo que se aproxima da caixa, passa pela ideia
de atelier como espaço de escolhas, como tão bem nos relata Ana Angélica Albano:
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Dentro dessa perspectiva, o Objeto de Aprendizagem Caixa de Pandora — com
a proposta de apresentar obras de arte contextualizadas, como produto cultural e histórico, situadas em tempos e locais diferentes, com formas e conteúdos
distintos, através da leitura de imagens, da exploração e criação de mapas conceituais e do desenvolvimento dos projetos — possibilita uma maior compreensão das diferentes linguagens e códigos utilizados pelos artistas.
O Objeto de Aprendizagem Caixa de Pandora partiu de uma pesquisa sobre
os livros de artista e livros-objeto, entendendo que o livro-objeto ”não precisa
ser um livro, bastando ser a ele referente, mesmo que remotamente” (Silveira, 2001: 25). Anne Moeglin-Delcroix em entrevista concedida a Paulo Silveira
também nos fala sobre o sentido do livro como obra
O livro é uma obra no sentido pleno do termo, ou seja, é concebido de tal maneira
que todos os aspectos do livro participam da significação. O livro não é ai um simples continente ou suporte para uma mensagem que seria independente dele (...)
(Silveira, 2001: 287)

Desta forma o livro-objeto, teria sua função ressignificada a partir de um de um
processo de abstração, transformando-se em uma linguagem artística.
O objeto de aprendizagem Caixa de Pandora se constituiu a partir da construção de um livro-objeto, tendo como principal referência artística os trabalhos desenvolvidos por Susan Collard, artista e arquiteta estadunidense, que,
desde 1991, nas horas vagas dedica-se à criação de livros de artista. Segundo a
própria artista:
Sempre me disseram os meus livros são “de arquitetura.” (...) Talvez, a coisa mais
importante que aprendi na escola de arquitetura foi o hábito de pensar em edifícios
como uma série de espaços em que se move através. Expansão e contração, variedade
e repetição, caráter aberto e encerramento: todas essas abstrações, que emprestam
forma e ordem a um projeto, são finalmente sentidas em um nível visceral. No final,
o que importa é o movimento, memória e percepção. Tendo aprendido a visualizar os
caminhos através de um edifício, desta forma, é natural interpretar outras experiências de forma semelhante: a leitura de uma cidade, cânion, poema, jardim, ou livro
como uma série de fluidos espaços. Para mim, os livros tendem a se desdobrar como os
quartos de uma casa, enigmática, inacabada. (...) (Collard, 2012)

Partindo da ideia de movimento, memória e percepção trazida por Collard, foi
pensada e posta em prática a construção de uma “caixa” articulada (Figura 1)
como um pequeno biombo, que evocasse a percepção sensorial e visual, em que
cada “folha-página” traria alguns materiais significativos das linguagens exploradas nos projetos de ensino e aprendizagem.
O livro-objeto, Caixa de Pandora, tal qual um livro, ficou em sua versão final

Figura 1. O Objeto de Aprendizagem: Caixa de Pandora
(esboços do processo criativo). Fonte: própria.
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com quatro núcleos tridimensionais com nichos individuais para os referidos
materiais que totalizam a dimensão de 70cmx50cmx40cm. No primeiro núcleo, com materiais que se destacam pela ênfase na apreciação da arte, estão
colocadas três pranchas de imagens que tenho denominado: Retirantes-Portinari, Marcados-Andujar, Pietá-Michelangelo; material educativo da Fundação
Iberê Camargo: projetos educativos, pranchas e postais de Iberê Camargo, fichas cartonadas de cada um dos projetos, fichas com material de apoio e algumas imagens (bidimensionais); acervo em DVD do projeto Arte na Escola.
Os núcleos centrais, com ênfase na produção artística, no fazer concreto,
estão constituídos de uma maleta com material de desenho e pintura a óleo e
acrílico, além de um boneco articulado de madeira; material de fotografia: máquina fotográfica digital e analógica, cabos, cartão de memória, filme fotográfico, folha de contato e pendrive.
No último núcleo, as proposições de trabalho da Caixa de Pandora dispõem os Projetos Educativos em Artes Visuais, os quais estão articulados
também a um projeto interdisciplinar denominado Projeto LER É ARTE: Sete
Pecados Capitais. Dessa forma, os projetos estão desdobrados em sete micro-projetos que propõem atividades com diferentes linguagens e práticas de
atelier com mapas conceituais, fotografia, pintura, desenho, arte postal e a
linguagem tridimensional.
3. O corpo (o objeto de aprendizagem)
Tudo o que vemos na vida corrente sofre mais ou menos a deformação que os hábitos
adquiridos provocam(...) essa coragem é indispensável ao artista, que deve ver todas
as coisas como se as visse pela primeira vez: há que ver toda a vida como quando se
era criança (...). (Matisse, 2007: 370)

Ver as coisas que nos cercam como se fôssemos crianças, com um olhar liberto
dos pré-conceitos, das convenções, das limitações impostas pela cultura e pela
sociedade, valorizando as sensações e percepções mais subjetivas é um dos
desafios a que me proponho ao apresentar a Caixa de Pandora como objeto de
aprendizagem em artes visuais. Resgato a ideia de Matisse que enriquece essa
reflexão, e nos coloca diante da beleza e da surpresa que só os olhos de uma
criança podem nos trazer.
O Objeto de Aprendizagem Caixa de Pandora (Figura 2) foi concebido como
um livro-objeto, com o formato de uma caixa, que encerra em seu interior múltiplas possibilidades de utilização para o desenvolvimento das aulas de Artes
Visuais. Interna e externamente a ideia é aguçar os sentidos dos alunos para a
percepção da importância da leitura da palavra, falada e escrita, e da imagem

Figura 2. O Objeto de Aprendizagem: Caixa de Pandora
(um atelier em processo). Fonte: própria.
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para o conhecimento do mundo da arte. Correndo o risco de ser utópica penso
que a Caixa de Pandora pode provocar nos estudantes um exercício de pensamento através do pensar, fruir e produzir arte. Talvez esta utopia esteja conectada com o sentido positivo do dom da esperança, único que restou na Caixa de
Pandora da Mitologia, conforme o mito que, de certa forma, conforma o livro-objeto Caixa de Pandora.
Pensada para suscitar a “curiosidade” de quem se aproxime da mesma, tal
qual a caixa presente no mito, a Caixa de Pandora, por fora, tem o formato que
lembra um livro. Na capa desse livro objeto, o destaque fica por conta de uma
pintura de uma figura feminina de uma mulher alada, que poderia ser vista
como a própria Pandora — aquela que possui todos os dons — ou quem sabe
Lilith — representação simbólica e pictórica do arquétipo feminino — ou ainda
Nikè — deusa grega que simboliza a vitória, pois estas outras imagens do feminino enfatizam a liberdade que estaria presente na representação das asas, ou
em um exercício de delírio, uma versão feminina de Apolo, deus das Artes. Penso que esta “indefinição” e ambiguidade construída sirvam mais aos propósitos
de um projeto em Artes Visuais que se pretende provocador e aberto às muitas
possibilidades de leitura, que sirva de contraponto aos paradigmas culturais vigentes na sociedade de consumo atual.
Os símbolos presentes no Objeto de Aprendizagem são muitos, entre eles
destaco os paradoxos presentes: feminino-masculino, sagrado-profano, luz-escuridão. As possibilidades de leitura, embora múltiplas, dependem da situação de aprendizagem enfocada no momento da utilização da Caixa de Pandora, sendo que poderá se dar plenamente ao construirmos um conhecimento
significativo.
4. A alma
Mais do que nunca, sinto que a raça humana é somente uma. Há diferenças de cores,
línguas, culturas e oportunidades, mas os sentimentos e reações das pessoas são semelhantes. Pessoas fogem das guerras para escapar da morte, migram para melhorar sua
sorte, constroem novas vidas em terras estrangeiras, adaptam-se a situações extremas…
(Salgado, 2000)

Como Sebastião Salgado, que nos insere a todos em uma única raça humana, penso
que o ser humano deva ser o centro de interesse de qualquer projeto, e, o projeto
de aprendizagem que foi pensado para a Caixa de Pandora não foge a regra: seres
humanos querendo aprender, querendo sobreviver, querendo ser felizes.
Partindo do pressuposto que toda aprendizagem deva tentar estabelecer
um processo de inferências entre os conhecimentos que se possui e os novos

Conclusão
Esperança
Mário Quintana
Lá bem no alto do décimo segundo andar do Ano
Vive uma louca chamada Esperança
E ela pensa que quando todas as sirenas
Todas as buzinas
Todos os reco-recos tocarem
Atira-se
E
— ó delicioso vôo!
Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada,
Outra vez criança...
E em torno dela indagará o povo:
— Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes?
E ela lhes dirá
(É preciso dizer-lhes tudo de novo!)
Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam:
— O meu nome é ES-PE-RAN-ÇA...
— Mario Quintana (1998)
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conhecimentos a serem construídos, as possibilidades de utilização do Objeto
de Aprendizagem Caixa de Pandora são múltiplas e os objetivos principais são
o desenvolvimento estético e gráfico-plástico dos alunos através da experiência
concreta de aprendizagem.
A articulação interdisciplinar, tão necessária na escola atual, está sendo proposta através de múltiplas conexões explícitas e implícitas nos micro-projetos.
Mas, dentro da proposta cabe destacar que a disciplina de Artes Visuais, além
de catalisadora de todo o projeto interdisciplinar é a responsável pela concepção, fomento, desenvolvimento e execução de todas as atividades, ultrapassando o trabalho necessário nestas disciplinas.
Devo lembrar a importância de que os alunos tenham acesso a experiências
artístico-estéticas através de atividades culturais fora dos muros das escolas, seja
em museus, instituições ou fundações culturais. Dessa forma, como atividades
extramuros a inclusão da visitação a algumas instituições artísticas e culturais
é essencial no ensino de artes visuais, bem como aos diversos museus de Porto
Alegre que realizam diversas exposições, com uma amplitude que envolve desde o paradigma acadêmico até o contemporâneo, que enriquecem o repertório
visual dos alunos, possibilitando experiências concretas de aprendizagem, com
a apreciação in loco de obras de diversos períodos, estilos e orientações estéticas.
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Tal como a metáfora poética de Quintana, a experiência estética e artística vive
da esperança presente na mudança, na transformação do mundo, mesmo que
esta mudança, a princípio seja iniciada apenas como um voo de intenções a
cada passagem de ano.
Este voo de intenções também está presente na experiência estética e artística envolvendo a criação proporcionada a partir do Objeto de Aprendizagem
Caixa de Pandora, com o desenvolvimento de seus projetos, a prática em diferentes linguagens artísticas, a leitura de imagens, a interpretação do mundo
contemporâneo a partir das relações entre arte e educação, a possibilidade de
ensinar e aprender arte através da experiência em arte e da arte, a reflexão sobre como o humano produz, pensa e contextualiza arte são requisitos indispensáveis para pensar e fazer arte.
Nesse ir e vir do pensamento, da criação, da pesquisa, da escuta do outro e
do prazer em fazer arte, aprender em conjunto, duvidando das certezas, tentando entender esse mundo em que vivemos muitas vezes tão caótico e incompreensível, como uma possibilidade de transgressão — segundo Hernandèz (2000)
— de mudança de paradigmas, de “des-automatização”, de “des-rotinização”
de nossas práticas escolares, de ver as coisas com outros olhos, ou pelo menos,
a partir de outros pontos de vista, de forma mais poética, penso que a arte cumpre um papel muito importante, se não de transformar o mundo, pelo menos de
humanizar um pouco nosso planeta e tornar os corações e mentes mais sensíveis.
Impossível falar em Arte sem pensar em Estesia. Ver além do visível, perceber o encanto por trás da aspereza da vida. Sábias palavras que marcaram minha
transformação. Eu, que antes privilegiava mais a razão do que a emoção, cheia
de certezas, achando que minha visão de mundo, real, concreto, cheio de dureza e injustiças, nunca seria afetada pela forma poética como a professora de arte
tentava nos seduzir, encantada. Dizia ela, que deveríamos sim ter um pé na realidade, mas que nem por isso, deveríamos deixar de sonhar e de possibilitar que
nossos alunos também pudessem sonhar e criar de forma mais prazerosa.
Penso que essa seja uma das funções da arte, pois se não tem o poder
de transformar completamente o mundo e acabar com todo sofrimento, ao menos ela pode amenizar o mal do mundo, tornando nossos corações mais sensíveis e humanos. Creio que essa seja também a mensagem da Caixa de Pandora:
que mesmo com todo o mal, com todo o sofrimento infringido aos seres humanos, ainda guardamos dentro de nossos corações a esperança, e é ela que nos
move e que nos faz querer ser, a cada vez, seres humanos melhores.

Contactar a autora: soniarittmann@ig.com.br
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Resumo: Sendo o desenho um meio de pro-

Title: Experimentation and confrontation of the

mover a aprendizagem e o desenvolvimento
de competências técnicas e de representação,
pretende-se analisá-lo como uma ferramenta
de expressão das subjetividades pelo sujeitoaluno. Neste ensaio, interessa entender como
as experimentações do desenho servem de
instrumento na descoberta do sujeito-aluno.
Para tal, aborda-se o desenho num sistema de
fora para dentro — num processo de interiorização do mundo o rodeia, e num sistema de
dentro para fora — num processo de exteriorização de si próprio.
Palavras chave: aprendizagem/desenho/experimentação / representação / subjetividade.

drawing by the subject-student
Abstract: Being the drawing a way to promote
learning and the development of technical skills
and representation, we intend to analyze it as
a tool of expression of the subjectivities of the
subject-student. In this essay, we are interested
understanding how the drawing’s experimentations serve as an instrument in the discovery of
the subject-student. To this end, we approach the
drawing in a system from outside to indide — a
process of internalization of the world around
him — and a system from inside to outside — a
process of externalizing itself.
Keywords: learning / drawing / experimentation / representation / subjectivity.

Introdução

O desenho que nos constrói e define. Começo por esta reflexão que, de tão simples, tem tanta importância, e que passa numa linha tangente por nós. Começo
por esta reflexão, para dizer que o que há a experimentar neste mundo não se
coloca numa compreensão estática, mas numa relação cinética, com o mesmo e com os outros. A escola é um espaço social, onde se desenvolvem múltiplas relações humanas e pedagógicas, onde os sujeitos, professores e alunos,
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interagem independentemente das diferenças ideológicas ou culturais. Cada
ser individual encerra, em si mesmo, fundamentos, éticas, convenções e padrões, um mundo próprio adveniente do meio onde cresceu, onde foi educado,
onde cada um pensa, cresce e se desenvolve — levando os professores “apelidados de cientistas sociais da prática” a serem “alertados para a importância das
diferenças e identidades culturais” (Stoer, 1992: 61).
Deste modo, a escola tem um papel relevante na educação e formação das
novas gerações, e cada uma das gerações traz consigo novas responsabilidades
e desafios. O sentido ético que o professor deve ter é o de construir alunos pensadores com a sua própria singularidade, e para isso, é necessário enfatizar hábitos
de questionar, indagar, duvidar e refletir criticamente, principalmente porque
“(...) vivimos en un mundo en el que las imágenes nos bombardean” (Hernandez, 2007: 27), onde a internet produz realidades múltiplas e novas tecnologias
nos controlam.
Com este entendimento, associo a escola a um lugar onde o sentido da ação
pedagógica tenha fundamento na construção inteletual do sujeito-aluno, com
o intuito de lhe permitir chegar e compreender, significativamente, as suas próprias conclusões, de forma a não receber “de forma pasiva y sin capacidad de
acción y resistência a este bombardeo” (Hernandez, 2007: 27).
Desta forma, interessa afastar todas as ações que sejam combinadas com
uma fusão de um saber pré-fabricado, de imposições e de subjetividades que se
encontram exteriores aos sujeitos. A descrição desta prática é entendida, a meu
ver, como uma ação imperativa, que fixa uma lógica de reprodução e/ou reescrita.
Questionar as estruturas de poder? Este é outro desafio que se coloca, na
contemporaneidade, aos professores. Não basta entender unicamente o local
onde o professor estabelece influência direta com os alunos. Se desejamos modificar o que nos cerca, o desafio passa, também, pela análise e compreensão
das forças de poder que estão fora desses limites, refletir e questionar sobre as
verdades que nos tentam impregnar.
A escola define e impõe os modelos de aprendizagem e a construção das
formas de pensamento a seguir, constatando-se que o “espírito e corpo são simultaneamente apresentados como realidades plásticas e moldáveis — espécie
de página em branco onde a instituição pode inscrever livremente tudo”, onde
o sujeito-aluno se encontra “seja sob a forma oral ou escrita, (...) vinculado ao
domínio raciocinado das matérias curriculares” (Ramos do Ó, 2001: 36).
Esta disposição descrita, de prevalecer um conjunto de racionalidades que
organizam as matérias escolares e as aprendizagens, ou seja, de governar o sujeito-aluno num determinado tipo de conduta ou forma mecânica de agir, coloca-nos perante uma maquinação do “ensino como manejo da personalidade” e
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do “ensino como manejo psicológico” (Popkewitz, 2001: 75), uma maquinação
que tende à “objectivação da alma” (Foucault, 2009: 151) do sujeito, opondo-se
à auto-construção deste, com a sua própria singularidade.
Esta significação, logo à partida, causa-me alguma estranheza, pois considero-a como um plano unificador dos sujeitos, como se os fabricassem todos
pelas mesmas subjetividades e sem capacidade, pelo sujeito-aluno, de discutir e
desenvolver uma reflexão e experiência crítica dos conteúdos.
Parece-me importante referir que é fundamental, no processo de aprendizagem, darmos ao sujeito-aluno um leque de instrumentos que impliquem a
utilização do raciocínio — pensar, duvidar, questionar e compreender, de o interpelar com novos horizontes, e, como Jorge Ramos do Ó nos transmite, “(...)
temos que valorizar menos aquilo que o aluno consegue reproduzir e mais aquilo que ele consegue construir. E a compreensão aguda dos processos construtivos é para mim o mais importante” (2007: 116).
Num sentido mais lato, não acho que seja um trabalho utópico, antes incansável e imprescindível, de estarmos em contínua espreita, de percebermos
as configurações e evoluções caraterísticas desse discurso de verdades fabricadas, para, num sentido mais estreito e concreto da realidade escolar, estarmos
atentos às coisas singulares. Assim, Corazza e Tadeu também nos mencionam,
“Exaltar, sob qualquer circunstância, a diferença. (...) Defender os direitos da
variação, da diferenciação, da singularidade e da multiplicidade, diante das
reivindicações da semelhança, da equivalência, da analogia e da unicidade.”
(2003: 7)
2. Unidade didática

A unidade didática que se apresenta pretende ser uma iniciativa de escapar às
forças que nos submetem e limitam com a organização dessas subjetividades
convencionais que contrariam a capacidade de auto-construção do sujeito.
Assim, com estas disposições pretende-se revisitar os processos didáticos,
analisá-los com distanciamento e projetar novas interpretações. Propõe-se a
reflexão sobre o desenvolvimento da unidade didática realizada com alunos
dos 7º e 8º anos, em educação visual. Esta tem o intuito de ir ao encontro do
sujeito-aluno, suscitando as suas próprias subjetividades.
Estes exercícios foram desenvolvidos na tentativa de afastar o colorir, o reproduzir, o fazer e o realizar, que legitimam um já dito, deixando-se cair numa
teia de homogeneizações, que nada acrescentam ao processo de aprendizagem, nem desenvolvem lógicas de pensamento que permitam a construção do
sujeito. Em vez de o fazer e o realizar, propõe-se o experimentar e o explorar.

2.1 primeiro exercício

O primeiro exercício aborda um desenho centrado na observação direta de si —
as nossas mãos (figura humana). Aqui, pretende-se que o aluno construa a partir
do desenho as suas próprias conclusões sobre o que observa de um fragmento
de si mesmo. É um estar em permanente relação de diálogo de si (exterior) para
consigo próprio (interior de si).
Desta forma, proporciona-se ao sujeito-aluno a construção de um exercício
analítico, de contínua observação, e de interpretação através da visão e do tato.
Sendo, aparentemente, um exercício simples, os alunos são confrontados com
uma tomada de consciência e descoberta da complexidade, aquando da experimentação pelo desenho, de uma forma concreta.
Conta-me a forma de cada letra como descreverias as formas de um objeto ou lugar
desconhecido. Não digas que não podes. Tu sabes ver, tu sabes falar, tu sabes mostrar,
tu podes te lembrar. O que mais é preciso? (...) Não és um ser pensante? Ou acreditas
ser apenas corpo? (...) O aluno deve ver tudo por ele mesmo, comparar incessantemente (...) (Rancière, 2002: 34/35).

O objetivo desta proposta colocou a possibilidade da auto-confrontação, da estranheza perante a sua própria representação, e em quase todos eles surgiram
reflexões espontâneas, verbalizando algumas das reações: A minha mão não é
assim como a desenhei, não é tão espalmada! A minha mão está cheia de linhas,
mas também tem pontos! A minha mão é amarela! As minhas unhas à frente são
quadradas! A minha mão é áspera!
Antes do exercício, o sujeito-aluno, porventura, via as suas mãos como uma
coisa tipificada, não tendo apercebido a singularidade desse fragmento de si.
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Este ensaio tem como objectivo principal refletir sobre a experimentação e
a confrontação do desenhar pelo sujeito-aluno. Sendo o desenho um meio de
promover a aprendizagem e o desenvolvimento de competências técnicas e de
representação, pretende-se analisá-lo como uma ferramenta de construção e
desconstrução pelo sujeito-aluno. Assim, aborda-se o desenho num sistema de
fora para dentro e de dentro para fora. O sistema de fora para dentro, pretende denotar uma análise de si próprio aquando da observação direta da figura/
forma que se quer representar, num processo de interiorização e de reflexão
relativamente ao que o rodeia. No sistema de dentro para fora, pretende-se
exteriorizar as reflexões e interpretações do sujeito-aluno, aquando do entendimento do que observa, num processo de expressão das subjetividades. Nesta
multiplicidade é intrínseca a subjectividade de cada aluno.
Este estudo incide sobre dois exercícios diferentes.

Figuras 1 a 4. Trabalhos realizados pelo
sujeito-aluno. Fonte: própria.
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2.2 segundo exercício

No segundo exercício foi apresentado uma seleção de pinturas de autor em
que foi pedido ao sujeito-aluno a escolha de uma obra para, posteriormente,
desenvolver uma composição plástica através da exploração da teoria da cor. As
pinturas, apresentadas sob a forma de fotocópia A4, de autores como Amadeo
Sousa Cardoso, Van Gogh, Paul Klee, Edvard Munch, entre outros. Alguns alunos trouxeram livremente uma obra de autor para a aula.
Esta proposta teve o intuito de desconstruir a obra do autor, dando expressão às emoções, interpretações e reflexões do sujeito-aluno. Entende-se, neste
exercício, o sujeito-aluno não no sentido da autoria (ser o autor) ou da originalidade, mas de um sujeito no centro das experiências de aprendizagem.
Desta forma, trata-se de um exercício de imaginar ou de exteriorizar a sua subjetividade, um exercício de representações de dentro de si. É, também, sugerido ao
aluno que se afaste do efeito de mimetismo ou da reprodução, provocando nele
um campo para experimentar novos processos criativos e de expressão, e a desafiá-lo: “O que vês? o que pensas disso? o que fazes com isso?” (Rancière, 2002: 35).
O confronto colocado no sujeito-aluno, primeiramente, consistiu na hesitação da escolha da obra. Após essa escolha, o aluno desenvolveu vários estudos
de cor, forma e composição, relacionadas com a obra inicial.
Nesses estudos utilizaram-se folhas de dimensão A5. O confronto, nesta fase, fixou-se no que iriam desenhar e que tipo de riscadores iriam utilizar.
Também, foi pedido ao sujeito-aluno que explorasse a teoria cor através da técnica de lápis de cor.
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Aquando da comparação entre a representação no papel e a realidade, constataram diferenças, notaram pormenores que nunca tinha reparado anteriormente, o mesmo se verificou quando estabeleceram comparações com os colegas, levando-os a descobrir novas e diferentes interpretações.
O exercício, para além de permitir a capacidade de representação e de expressão através da exploração plástica da linha e da textura, como elementos
básicos da linguagem visual, também permitiu entender o desenho como um
processo de observação e de registo do “eu” individualizado. Alguns alunos
quiseram experimentar o desenho-mancha para produzir diferentes sombras,
proporcionando assim o sentido de desenho volumétrico. Para tal, utilizaram
vários lápis com diferentes durezas. O exercício proporcionou também entender o conceito de relações de proporção (Figuras 1 a 4).
De referir, que este exercício foi precedido pela explanação da fotografia
“diálogo entre mãos” da artista plástica Lygia Clark, com o intuito de introduzir
nos alunos o contato visual com a arte contemporânea.

Figuras 5 a 10. Trabalhos realizados pelo
sujeito-aluno. Fonte: própria.
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Conclusão

Na educação artística há vários desafios éticos que se colocam, pois “se o homem fosse ou tivesse de ser esta ou aquela substância, este ou aquele destino,
não existiria nenhuma experiência ética possível — haveria apenas deveres a
realizar.” (Agamben, 1993: 38).
Esta unidade didática fez sentido na medida em que tenta desenvolver no
aluno o sujeito que olha, sente, questiona e duvida, intui, pensa e compreende. Pretendeu-se, sobretudo, colocar o sujeito-aluno, assim como as suas subjetividades, no centro da construção das suas próprias aprendizagens, com o
intuito de não salientar o “buen ojo” mas “el ojo curioso” (Hernandez, 2007:
85). Assim, exigindo dos aluno uma inquietude e um olho crítico, conseguimos
provocar-lhes novos raciocínios, de modo a relacionar-se melhor com eles próprios e com os outros, “se trata de ayudar a los alumnos (y a nosotros mismos)
‘a pensar acerca de su manera de visualizar y, (...) de las maneras como — lo que
vemos’ (...) Con la finalidad de proyectar con los otros y para otros, las experiencias — descubrimientos, relaciones, inferências — que cada cual ha realizado”
(Hernandez, 2007: 85).
Nesta coerência, não interessou evidenciar o adestramento da mão à procura da autenticidade e exatidão da realidade, mas uma mão que desenha e se
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Ao longo de várias folhas, o sujeito-aluno constrói um processo de trabalho
e experimentação que, necessariamente, acaba por reflectir a sua própria expressividade, manifestada na diferença entre a sua visão e a obra original.
Após várias experimentações das suas representações, é pedido ao sujeito-aluno que faça uma nova composição, agora numa folha A3. Nesta fase, o
sujeito-aluno é confrontado com uma folha de trabalho de maior dimensão,
implicando-o a questionar sobre as relações de escala e proporção. Também é
introduzida uma nova técnica, a técnica de guache, e mistura de cor, tendo como
objetivo melhorar a compreensão da síntese subtrativa (cor-pigmentos), e de
aplicar diferentes harmonias de cor. Nesta experiência, foi alertado aos alunos
distinguirem a forma e fundo, para perceberem a importância da relação entre
estes dois elementos numa composição.
Entre várias dinâmicas que aconteceram na sala de aula, desde a utilização
de várias técnicas, de elementos riscadores à mistura de guache, cada sujeito-aluno partiu de uma imagem e, ao longo deste caminho de confrontações que
foram surgindo, acabou noutra.
O que se apresenta nesta comunicação são imagens finais de alguns trabalhos, estando subjacente um processo de experimentação e busca permanente
das representações de dentro de si.
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interpela com o sentido do mundo, à procura de construir relações, conexões e
percursos entre a lógica das coisas dessa mesma realidade. Saber que se pode
dialogar com o desenho e até filosofar através do desenho.
Encaro a ação desenhar, à semelhança da escrita, como uma ferramenta de
construção e de expressão das subjetividades pelo sujeito-aluno — de questionar, duvidar, pensar e compreender. Uma vez que as experimentações do desenho servem de instrumento na descoberta do sujeito, é fácil concluir que não
podemos considerar a subjetividade como uma expressão muda.
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Resumo: O presente artigo focaliza a aprendizagem artística e a formação inicial de professores de
arte, tendo como objetivo principal a investigação de
elementos conceituais e metodológicos que podem
contribuir para a formação de professores de arte inventivos e reflexivos, capazes de atuar em contextos
diversos, o que pressupõe, entre outras coisas, o desenvolvimento de uma poética própria também no
campo pedagógico. Em face da crescente adesão do
professor de arte a uma prática educativa tecnicista e
reiterativa, responsável pelo rebaixamento da qualidade do ensino de arte praticado sobretudo na escola
pública, tem-se como hipótese de que uma práxis
educativa inventiva e criadora se desenvolve quando
o futuro professor tem a oportunidade de planejar
e de desenvolver propostas de trabalho voltadas a
sujeitos e a contextos socioculturais determinados,
tendo de lidar com a indeterminação do processo
educativo e seus muitos desafios.
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Title: Experiences with art in elementary school:

partnership between university and public schools
in the training of art teachers
Abstract: This article focuses on the learning of art
and initial art teacher formation. Its main objective
is researching the conceptual and methodological
elements that can contribute to the formation of
inventive and reflexive art teachers, able to act in
various contexts based on a humanistic perspective.
Considering the growing adherence of the art teacher
to a reiterative educational practice devoid of any
humanistic contents, which is responsible for the deterioration of the teaching of art, mainly at educational
institutions, we have the hypothesis that a inventive
and creative praxis can be developed when the future
teacher has opportunity to deepen his own poetics
in the pedagogical area too. It implies, among other
things, the capacity to deal creatively with problems
originated from the educational praxis in different
contexts, related to the indetermination of educational processes and its multiple challenges.
Keywords: Art education / supervised training,
teacher training / public school.
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Introdução
A formação que se dá em sala de aula não é suficiente para preparar os licenciandos para o
ingresso no ofício docente, fazendo-se necessária a sua inserção na realidade escolar para
que aprendam em contato com alunos e professores e no embate com situações concretas,
donde se incluem, inclusive, os problemas e as limitações ao pleno exercício da docência.
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Entre a formação nos bancos da universidade e o exercício profissional, tem início
a formação prática do professor. Este movimento pendular, que pode auxiliar a edificação da identidade profissional, pode ser assumido em uma perspectiva de compartilhamento de experiências e de experimentação e criação didáticas.
A prática pedagógica entendida como práxis — um modo humano e transformador de exercer a docência — pressupõe a inseparabilidade, na ação educativa, entre
a teoria e a prática. O estágio supervisionado concebido como práxis impede que o
mesmo seja visto como atividade independente, realizada em contexto estranho ao
da formação acadêmica e quase sempre nas últimas etapas do curso. Trata-se, pois,
de procurar se articular o estágio à pesquisa e de se concebê-lo como um campo de
investigação, que envolve, entre outros elementos: o conhecimento da realidade educativa, a definição de problemas a serem investigados/explorados, o levantamento de
hipóteses e de finalidades e a intervenção transformadora nos contextos educativos.
Os momentos destinados ao praticum nos cursos de licenciatura em Artes, de um
modo geral, são organizados sob a égide do controle e da burocratização, cabendo ao estagiário o cumprimento solitário das horas obrigatórias, sem que possa contar com parceiros que o acompanhem nesta jornada. Além disso, ausente de conteúdos humanísticos e da já citada noção de práxis, não raro, a formação prática dos futuros professores
resvala para treinamentos técnicos e/ou a assimilação acrítica de propostas elaboradas
por outras pessoas.
É necessário que a formação inicial auxilie os futuros professores a se tornarem
professores-autores, afastando-se, pois, da práxis imitativa e reiterativa que têm orientado as ações pedagógicas em todas as áreas e níveis de ensino, e esta fase não pode ser
enfrentada solitariamente pelo jovem estudante, sendo necessária a presença efetiva
de colaboradores experientes — docentes da Universidade e professores da Educação
Básica — que o acompanhem e assumam a co-responsabilização pela sua formação.
Ao aderir à uma práxis imitativa, o professor de arte perde a incerteza e a aventura
do processo criador, reduzindo sua ação educativa à repetição ou à mera reprodução de
ações criadas por outrem, chegando, inclusive, a utilizar de maneira indiscriminada materiais pedagógicos prontos, como apostilas e livros didáticos, que em nada se relacionam
com os contextos educativos. Esta situação faz da ultrapassagem deste tipo de práxis
e do alcance de uma práxis que seja de fato criadora as principais metas da formação
inicial de professores de todo e qualquer campo de conhecimento, inclusive os de arte.
Destes pressupostos advém a questão central da presente proposta de investigação/
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Figura 2. Licencianda ministrando sua primeira
oficina na Escola Estadual Profa. Clorinda Danti
(2012). Fonte: própria.

intervenção que embasa este texto, qual seja, a de que o estágio supervisionado pode
despontar como principal eixo articulador da formação docente, desde que organizado
como um projeto coletivo de regência, envolvendo contextos escolares e educandos com características diversificadas, pautado pelos exercícios investigativo, crítico, reflexivo e criador
dos futuros professores.
Nesta perspectiva, apresentaremos as circunstâncias e formas de organização
de uma situação de formação teórico-prática de professores de arte, que por nós vem
sendo desenvolvida desde o ano de 2009 no âmbito do estágio supervisionado do
curso de licenciatura em artes visuais do Departamento de Artes Visuais da Escola
de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, que vem se mostrando uma
instância formativa capaz de imprimir ao início da prática educativa docente uma
dinâmica crítica e criadora, oferecendo oportunidades para a ampliação da consciência da função que a arte assume nos mais variados contextos, do papel social do
professor desta área de conhecimento e dos desafios postos à sua profissionalização.
A referida proposta formativa está pautada no pressuposto de que a qualidade do
processo de ensino e aprendizagem da arte relaciona-se ao grau de comprometimento
político do professor com o seu ofício, bem como à autonomia intelectual e metodológica
que ele exerce em sua práxis educativa. Nesta perspectiva, perseguimos objetivos práticos que pressupõe a aquisição, o domínio e o desenvolvimento paulatinos de um grande
conjunto de atitudes, habilidades e competências de ordem conceitual, didática e metodológica por parte do professor, entre as quais, destacamos: domínio de conhecimentos gerais e específicos concernentes a teorias e práticas em artes visuais; investigação e
problematização dos sujeitos e contextos com os quais e nos quais o trabalho educativo
em arte se desenvolve; seleção de conteúdos significativos a serem trabalhados em sala
de aula e proposição de situações de aprendizagem que incentivem a produção artística
e a aquisição de habilidades necessárias à apreciação estética, à análise, à crítica e ao
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Figura 1. Licenciando ministrando sua primeira
oficina na Escola Estadual Profa. Clorinda Danti
(2012). Fonte: própria.
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julgamento de trabalhos que fazem parte do patrimônio cultural e artístico, entre outros.
O trabalho colaborativo entre docentes e alunos é o eixo fundamental do processo
formativo que se desenvolve ao longo de um semestre letivo. Sob nossa orientação, os
licenciandos semanalmente compartilham estudos, pesquisas, experimentações, planejamentos, proposições e o exercício da crítica e da reflexão, tendo sempre seus projetos
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

poético-pedagógicos e os sujeitos e a situações educativas concretas, com seus inúmeros
desafios e limitações, como balizadores de suas proposições.
1. O projeto “Experiências com a arte no Ensino Fundamental: parceria
entre universidade e escola pública na formação de professores de arte”
O principal lócus de desenvolvimento da proposta de formação inicial de professores na perspectiva anunciada é o projeto intitulado Experiências com a arte no Ensino
Fundamental: parceria entre universidade e escola pública na formação de professores
de arte, desenvolvido com os estudantes das séries iniciais do Ensino Fundamental
da Escola Estadual Prof.ª Clorinda Danti, localizada na região do Butantã, a menos
de um quarteirão da Universidade de São Paulo, cuja clientela escolar é composta de
cerca de 500 crianças, entre 06 e 12 anos, moradores das redondezas, em especial
da Favela São Remo.
O projeto é desenvolvido no âmbito das disciplinas Metodologias do Ensino das Artes Visuais I e II, sob nossa supervisão. A disciplina Metodologias do Ensino das Artes
Visuais I (obrigatória para todos os alunos da licenciatura), introduz o estudo e a reflexão
sobre o ensino de arte na instituição escolar, tomando como base as experiências vivenciadas pelos licenciandos durante o cumprimento do estágio de observação. Já o estágio
que se desenvolve no âmbito da disciplina Metodologias do Ensino das Artes Visuais II,
no semestre subsequente, dá início à denominada regência de aulas, introduzindo os
licenciandos na práxis educativa de forma propositiva, a partir do planejamento e da
realização de três oficinas com as crianças de uma classe da escola. Destacaremos aqui
o trabalho que se realiza no âmbito desta segunda disciplina, cuja carga horária é de sessenta horas semestrais, distribuídas em quinze aulas de quatro horas.
O processo formativo dos licenciandos se desenvolve alternadamente na Escola e
na Universidade, sempre com o nosso acompanhamento in loco; nas semanas em que
não estamos na escola, estamos na Universidade, discutindo e avaliando a oficina desenvolvida na semana anterior e/ou planejando de forma colaborativa a que será desenvolvida na semana subsequente (Figuras 1 e 2).
No total, são sete as idas do grupo à escola ao longo do semestre, organizadas da seguinte forma: dois dias destinados à observação, coleta de dados e caracterização das classes,
três destinados às oficinas de arte, um dia destinado à montagem de exposição dos trabalhos produzidos e um à avaliação de todo o processo. As outras oito aulas que compõem
a disciplina são realizadas alternadamente na Universidade e prestam-se ao estudo, à

É importante mencionar que um recurso de pesquisa qualitativa de tipo etnográfico é sistematicamente utilizado pelos licenciandos nos procedimentos de
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preparação, à avaliação e ao replanejamento da proposta de trabalho realizada na escola.

registro de suas ações educativas e visitas à escola, qual seja, a elaboração do que
denominamos registro crítico-reflexivo, preferencialmente, nas primeiras doze
senvolvimento do pensamento reflexivo e a crescente autonomia intelectual e
metodológica dos licenciandos quanto para a avaliação, levantamento de hipóteses e organização do trabalho subsequente que realizarão com os estudantes.
A intervenção na escola termina ao final do semestre com uma exposição dos
trabalhos dos educandos, contudo, o trabalho na Universidade prossegue por pelo
menos mais duas semanas, período em que é feita a avaliação do projeto, tendo
como principal objetivo a tomada de consciência e a apropriação pelos licenciandos
dos conhecimentos práticos e teóricos construídos ao longo de seu percurso.
2. Sobre a metodologia de formação de professores em construção
Nosso primeiro desafio com as turmas de alunos professores que se vinculam ao projeto
é o de promover um ambiente propício à aprendizagem compartilhada, que seja pautado no trabalho colaborativo e na intersubjetividade. Sob nossa orientação, os estudantes
planejam e desenvolvem, coletivamente, propostas de trabalho com a arte, considerando tanto suas afinidades e seus interesses de pesquisa e de atuação na área quanto as
características socioculturais, os conhecimentos prévios, as necessidades e as experiências dos alunos das primeiras séries do Ensino Fundamental da escola.
No centro de nossa abordagem está a ideia de aula de arte como acontecimento e
encontro, a partir da noção de experiência de John Dewey, e, inspirados em Lygia Clark,
na concepção de artista e de professor de arte como propositores de experiências artísticas e estéticas. No cerne desta concepção que aproxima artistas e professores, está a
ideia de projeto poético-pedagógico, cuja discussão permeia todo o percurso dos licenciandos ao longo da realização das duas propostas, isso porque cada estudante desenvolve um projeto próprio de trabalho, que se vincula não apenas ao projeto pedagógico
da escola, mas também ao seu projeto poético.
A metodologia de formação em questão inspira-se, em última instância, na aprendizagem artesanal, apoiando-se no tripé prática artística, docência e pesquisa. Tem como
eixos de trabalho a aprendizagem pelo fazer, o trabalho colaborativo, a reflexão e a experimentação, perfazendo as seguintes etapas:
1.

Tomada de consciência das motivações que presidiram a escolha pela arte/
educação e dos propósitos como professor. A partir da elaboração de relatos
autobiográficos sobre sua relação com a arte/educação, os licenciandos tomam
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horas após a realização da oficina, recurso esse que contribui tanto para o de-

consciência das razões de sua escolha e de seu propósito como professor, bem
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como identificam os elementos estruturadores das experiências artísticas e estéticas que vivenciaram ao longo da vida, que foram determinantes para que
tal escolha se desse.
2.

Reflexão sobre a importância das experiências artísticas e estéticas no proces-
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so de aprendizagem da arte. Tendo por base suas próprias ideias e experiências
e as ideias de autores que se debruçaram sobre o tema, os alunos-mestres identificam importantes características das experiências com a arte que podem ser
consideradas significativas e passam a persegui-las em suas aulas, por exemplo, a vinculação dos conteúdos e propostas de trabalho com a vida dos estudantes, ao mesmo tempo que abandonam propostas com apelo tecnicista e/ou
conteudista, que não propiciam tais experiências aos educandos.
3.

Aproximação entre docência, pesquisa e prática artística. A dinâmica de trabalho permite que o professor, o artista e o pesquisador estejam plenamente integrados na práxis educativa. A necessidade de se vincular as propostas de trabalho com a vida dos estudantes, propiciando-lhes vivências de experiências
significativas, impõe a necessidade de se conhecer os educandos, o que ocorre
desde o primeiro contato dos alunos-professores com as turmas na escola, na
medida em que eles se colocam como investigadores do grupo, observando e
coletando dados. A partir da análise dos dados, traçado o perfil sócio, econômico e cultural dos alunos, os licenciandos levantam problemas e hipóteses que
acionam o planejamento de propostas educativas que possam ser significativas
para os estudantes. A isso segue-se a experimentação das hipóteses levantadas, ou seja, a própria realização da aula, que logo depois é submetida à reflexão crítica escrita por parte do aluno professor e compartilhada entre todos os
licenciandos. Durante a elaboração do seu relato critico reflexivo, ao se distanciar da aula que ministrou analisando sua dinâmica e seus aspectos positivos e
negativos, o licenciando tem a oportunidade de aprimorar sua práxis e levantar
novas hipóteses de trabalho para as próximas aulas. E assim, em uma dinâmica que se desenvolve ao longo de todo o semestre, integram-se o professor, o
pesquisador e o artista, o que possibilita que o licenciando perceba que a docência da arte exige estudo, pesquisa e planejamento, com base nos sujeitos e
nos contextos escolares, e quanto mais exercida forma de forma criadora, mais
gratificante será.

Conclusões
A análise dos processos que vem sendo desenvolvidos com os licenciandos desde o ano
de 2009, quando demos início à presente proposta formativa, indica que os alunos professores inseridos no respectivo projeto de estágio apresentam o desenvolvimento gradual

experiência de planejar e conduzir uma proposta educativa para contextos e sujeitos reais,
de forma assistida, podendo contar com a colaboração de colegas e docentes, exerce grande
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de muitas capacidades inerentes à praxis educativa crítica e criadora, evidenciando que a

importância no processo inicial de formação e profissionalização de professores de arte.
Os resultados podem ser observados nas propostas planejadas e desenvolvidas peda escola pública, que revelam a construção de uma postura profissional responsável
e comprometida com o coletivo e com o papel social da arte e da educação, e, finalmente, nos conteúdos dos registros verbais e não verbais desenvolvidos regularmente,
voltados à análise e à reflexão de suas proposições e vivências formativas. Entre outras
coisas, tais registros refletem o grau de consciência do licenciando em relação ao próprio processo de aprendizagem e às implicações de sua escolha profissional.
Em sua práxis educativa, os alunos professores esforçam-se para garantir a presença de aspectos qualificadores da experiência artística, como por exemplo, o sentido de
continuidade e de completude, a não dissociação entre o fazer, o pensar e o sentir e a
vinculação do ensino com a vida vivida e o meio sociocultural dos educandos. Demonstram compreender que a aula de arte envolve ação, reflexão, elaboração, imaginação,
cognição, sensibilidade, percepção e intuição, desafiando-os a formular proposições
capazes de, entre outras coisas, provocar nos aprendizes a manifestação poética, o que
os faz procurar estabelecer relações significativas entre as linguagens, o fazer artístico
e a produção cultural desta e de outras épocas, estimulando as crianças, os jovens e os
adolescentes a desenvolverem a capacidade de reflexão e de ação no mundo, bem como
a expressão de seus pensamentos.
Tal esforço culmina, invariavelmente, na crescente autonomia dos escolares, observada, por exemplo, na forma como passam a se relacionar com os educadores, os demais
participantes e a própria situação de aula, e ainda na qualidade de suas produções artísticas,
sempre mais autorais. Observam-se também o estabelecimento de vínculos com os alunos
professores e aumento do interesse, da satisfação e da alegria em vivenciar experiências
artísticas. O desenvolvimento progressivo de atitudes positivas em relação aos próprios
trabalhos e aos trabalhos dos colegas também são observados entre as crianças.
É necessário ressaltar que a dialogicidade revela-se fundamental à realização de trabalhos colaborativos e interdisciplinares pelos licenciandos, que por sua vez, por meio de suas
aulas, imprimem qualidade, variedade e complexidade também à formação dos educandos.
Deste modo, podemos afirmar que o estágio pode ser um importante eixo articulador da formação de professores de arte quando sua organização foge ao modelo de
controle de cumprimento de horas e de prescrição de formas de atuação, colocando
os estudantes em franco movimento indagador, investigativo, experimental e criador.
Contactar a autora: sumayamattar@usp.br
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los alunos-mestres; em suas atitudes com os colegas, os educandos e os profissionais
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Resumo: No âmbito das Atividades de Enri-

quecimento Curricular foi desenvolvido um
projeto intitulado “Seres do Outro Mundo”.
O projeto assentou na premissa de abordar
a multiculturalidade através da observação
e aceitação da diferença. Propõe-se uma
aprendizagem pela experiência materializando ideias que remetem para o mundo do
fantástico, de situações do impossível. Ao
nível da expressão artística o projeto visou
desenvolver a criatividade e questões relacionadas com o design na construção de
“seres” que resultam da adição e subtração
de formas.
Palavras chave: Enriquecimento-curricular
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expressão-artística / criatividade / design.

Title: Creatures from the universe
Abstract: The project aims to debate about mul-

ticulturalism. Challenges a deep thinking about
the human being and its endless boundaries.
Aims to materialize ideas that refer to fiction,
non-realties and impossible logics in order to
develop artistic skills, creativity development, as well as, design and problem solving.
Keywords: multiculturalism / materialize / art
/ fiction / creativity.

Introdução

No âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular no ano lectivo de
2007-08 foi desenvolvido um projeto sobre os Seres do Outro Mundo com os alunos do 2º, 3º e 4º ano do ensino básico na disciplina de Expressão Artística. O
projeto apresentado visa a necessidade na criação de um tema cujo desenvolvimento assenta num projeto condutor das aulas que integram o programa A.E.C.
— Atividades de Enriquecimento Curricular — por outras palavras que reúna no
projeto as respetivas valências: Expressão Artística; Expressão Musical; Inglês e
Atividade Física. O projeto pretende envolver a criança na comunidade escolar
e educativa e desenvolver nela um espírito critico face ao meio que a rodeia.
No desenvolvimento da criatividade encontram-se implícitos conceitos de

1. Desenvolvimento do projeto

O projeto foi desenvolvido em diversas etapas à luz do Bloco 2 e 3 do currículo
da unidade didática de Estudos do Meio, “À Descoberto do Outro e das Instituições” e “À Descoberta do Ambiente Natural”. Refletindo sobre a premissa,
que se encontra em itálico, em baixo, foi construído o projeto em várias etapas.
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cidadania, multiculturalidade e valores morais. Os Seres do Outro Mundo visa o
desenvolvimento integral da criança, consolidando aprendizagens abrindo caminhos a novos saberes, integrando o mesmo em atividades diversificadas, tendo como principal suporte a inovação e a criatividade, provocando deste modo,
os sentidos da criança: observação, audição e tacto. O projeto vem homogeneizar as aulas de expressões artísticas de diferentes valências criando, desta forma, um fio condutor entre as mesmas e, ao mesmo tempo, uma ponte com as
outras diferentes áreas das AEC`S, fazendo a integração das várias disciplinas
de enriquecimento curricular numa só disciplina pluridisciplinar.
Sendo assim, Os Seres do Outro Mundo primam pelo desenvolvimento intelectual e criativo da criança enriquecendo-a, não somente pelo cruzamento
das diferentes áreas das AEC`S, como também, numa perspetiva da “educação
pela arte” (Read, 1943) no desenvolvimento da sua personalidade em harmonia, bem como, animar o espírito criativo através da autoexpressão nas várias
disciplinas artísticas. Os Seres do Outro Mundo propõe acompanhar as aulas titulares em forma de metáfora, a partir da materialização das suas aprendizagens
apreendidas na sala de aula.
Mais adiante, a criança ao criar os Seres do Outro Mundo ela trabalha conceitos relacionados com a aceitação da diferença através da observação direta do
diferente, da reflexão e debate sobre o diferente e a aceitação do mesmo. O projeto convida a criança a observar o seu meio envolvente, a analisar o meio que a
rodeia, e todos os seus componentes — faz uma aproximação ao conhecimento
adquirido tendo como principal foco a disciplina de Estudos do Meio, e metaforicamente, cria um mundo em paralelo do seu, onde esses seres e essa fantasia são possíveis. Por exemplo, na Figura 13, a criança cria um planeta cujas as
formas existentes estão inscritas na figura geométrica do triângulo. Podemos
considerar que a criança deseja experimentar os conteúdos adquiridos no currículo formal de uma forma livre e criativa na área da expressão plástica. No
âmbito de uma atitude de pesquisa (observar, descrever, formular questões e
problemas, avançar possíveis respostas, verificar, experimentar) da realidade
envolvente criar uma realidade paralela com lógicas próprias (Figura 13).

676
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Figuras 1-2. Seres do Outro Mundo com o Poder da Eletricidade. Fonte: própria.
Figura 3. Ser do Outro Mundo com o Poder dos Picos. Fonte: própria.
Figura 4. Ser do Outro Mundo com o Poder do Gelo. Fonte: própria.
Figura 5. Ser do Outro Mundo com o Poder da Luz. Fonte: própria.

É importante que os alunos reconheçam que os vestígios de outras épocas (sejam eles
monumentos, fotografias, documentos escritos, tradições, etc.) constituem fontes de
informação que eles podem utilizar, de uma forma elementar, na reconstituição do
passado. Pretende-se, assim, contribuir para o desenvolvimento de atitudes de respeito pelo património histórico, sua conservação e valorização.
(...) compreende os conteúdos relacionados com os elementos básicos do meio físico (o
ar, a água, as rochas, o solo), os seres vivos que nele vivem, o clima, o relevo e os astros.
A curiosidade infantil pelos fenómenos naturais deve ser estimulada e os alunos encorajados a levantar questões e a procurar respostas para eles através de experiências e
pesquisas simples.
Os estudos a realizar terão por base a observação directa, utilizando todos os sentidos,
a recolha de amostras, sem prejudicar o ambiente, assim como a experimentação.
(Portugal, Ministério da Educação, 2004)

Assim sendo, a primeira etapa assentou na criação de “outros seres”. De seguida, a criação dos planetas onde esses seres habitam. A terceira etapa, à luz dos
temas, abordados, na U.D. Estudos do Meio, “vida em sociedade”, “modos de
vida (...)” “instituições e serviços existente na comunidade” (Portugal, Ministério da Educação, 2004), consistiu na criação de casas habitadas pelos seres criados, bem como, os transportes por eles utilizados. De seguida, em parceria com
o professor, Paulo Rosa, da valência Expressão Musical, foi criado uma narrativa sonora que habitasse o universo sonoro do planeta criado, inspirado nos desenhos criados nas etapas anteriores. O projeto culmina com uma apresentação
final, de uma peça de teatro de uma narrativa criada a partir desta experiência.
O projeto, com todas as etapas que o integra, visa o desenvolvimento da capacidade de observação através da análise formal das imagens apresentadas, bem
como o desenvolvimento da reprodução de uma forma em desenho, observando
e analisando parte de um todo, onde é selecionado uma forma e a respetiva reprodução em desenho numa folha em branco. O meta objetivo que atravessa todas
as etapas consiste no desenvolvimento da criatividade, através apropriação das
várias imagens que são apresentados, criando uma nova identidade, funcionalidade intrínseca e uma relação de interdependência entre todas as etapas, criando
uma realidade paralela com uma lógica própria. “O meu ser quando tocava nas
coisas congelava essas coisas” (testemunho de uma criança do 3º ano) (Figura 4).

677
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Os alunos iniciar-se-ão no modo de funcionamento e nas regras dos grupos sociais, ao
mesmo tempo que deverão desenvolver atitudes e valores relacionados com a responsabilidade, tolerância, solidariedade, cooperação, respeito pelas diferenças, comportamento não sexista, etc.

678
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Figura 6. Ser do Outro Mundo com o Poder do Bico. Fonte: própria.
Figuras 7-8. Ser do Outro Mundo com o Poder dos Tentáculos e Poder das Molas.
Fonte: própria.
Figuras 9-10. Planeta Riscado; Planeta do Sol. Fonte: própria. “No Planeta Sol nunca
fica de noite” (Testemunho Criança 3º Ano).
Figura 11. Planeta Homem Preso na Cabeça. Fonte: própria. “Neste planeta os
Homens estão agarrados na cabeça mas também podem saltar e agarrarem-se
nos braços de um polvo” (Testemunho Criança 2º Ano).
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Figura 12. Planeta Todo Igual. Fonte: própria. “Para fazer comida carregar num botão
para o mundo aquecer” (Testemunho Criança 2º Ano).
Figura 13. Planeta Triângulo. Fonte: própria. “Neste Planeta tudo é na forma de triângulos”
(Testemunho Criança 4º Ano).
Figura 14. Transporte Fonte: própria. “Este barco tem rodas de eléctrico e anda debaixo
de água e tem um espelho de autocarro. Anda por todo o lado. ” (Testemunho Criança 4º Ano).
Figura 15. Transporte Fonte: própria. “Esta bicicleta tem um grande binóculo para observar outros
planetas. É um bicicleta que tem muita força” (Testemunho Criança 2º Ano).
Figura 16. Transporte Fonte: própria. “Os comboios têm picos, as rodas também e deita fogo por
trás e as janelas estão tortas e com alguns bonecos e com raio ” (Testemunho Criança 3º Ano).
Figura 17. Transporte Fonte: própria. “Carro que anda na debaixo de água”
(Testemunho Criança 2º Ano).
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1.1 Criação de “outros seres”

Foram disponibilizadas diversas imagens de seres vivos (ar, terra e mar) do
reino animal e do reino das plantas, bem como, seres históricos, por exemplo:
seres aquáticos diversos (várias espécies), insetos (várias espécies), aves, dinossauros, bem como, imagens da área da botânica. Através destas imagens foi
solicitado a criação de um novo ser, cuja forma era criada através do exercício
de “colagem” dos elementos formais presentes nas imagens (Figura 5-6). A colagem era reproduzida em desenho. A este “novo ser” era igualmente pedido
que lhe fosse atribuído um poder, à luz da lógica da narrativa dos Super-Heróis
cujo poder estivesse relacionado com a forma criada do “novo ser” (Figura 1-2).
“O meu ser tinha catos na cauda, tinha o poder dos picos, e quem o chateasse
ele picava” (testemunho de uma criança do 2º ano) (Figura 3). Assim, o corpo do
novo ser criado poderia ser alusivo às diferentes espécimes do reino animal
e do reino das plantas, cujas formas seriam inspiradas nas imagens disponibilizadas (Figura 7-8).
1.2 Criação do lugar: planeta, casas e transportes públicos

Depois de criados os “novos seres” refletimos sobre o meio envolvente onde
estes seres poderiam habitar. A partir de uma atitude de pesquisa, esta etapa
visa a criação de uma realidade envolvente dos seres criados com uma lógica
própria (Figura 9-13). Assim sendo, as casas criadas e consequentemente os lugares “maiores” onde essas casas estão alocadas, os planetas, são assim criados simultaneamente. Aqui foi solicitado uma atitude de pesquisa na medida
de existir uma interdependência dos aspectos formais, entre o “ser”, a casa e o
planeta, com uma lógica inerente as estas três criações. Os transportes públicos
existentes no planeta criado, são também desenvolvidos a partir do exercício de
collage de vários transportes apresentados em imagem: transportes terrestres,
aéreos, aquáticos (Figura 14). Através da fusão dos aspectos formais e funcionais dos vários transportes apresentados as crianças criaram os transportes públicos existentes nos seus planetas (Figura 15-18).
1.3 Criação de uma narrativa sonora: Performance (teatro)

A criação da narrativa sonora é criada a partir da experiência do projeto em
parceria com aulas de expressão dramática. A partir dos desenhos desenvolvidos foram criadas pequenas narrativas com o objetivo de dar corpo ao material
silencioso (desenhos) reforçando assim a sua identidade. Em grupos de três a
quatro crianças foi solicitado a apresentação do modo de vida destes seres e
do meio envolvente. Foram propostos exercícios de deslocação no espaço onde,
cada grupo de trabalho, explorou o “andar” dos seres criados, tendo em conta, o

poder a ele atribuído, bem como, os aspectos formais do “ser”. Assim sendo, foram moldando o seu corpo através da observação do desenho criado apropriando-se dos aspectos formais do desenho para construir o “andar”. A narrativa
sonora nasce desta identidade “física”, corporal, assim como, do diálogo, fruto
da interação destes seres, que exploram a expressão oral e física, comunicando
de forma diferenciada das línguas existentes no planeta terrestre. A apresentação final à comunidade escolar encerra o projeto onde é partilhado o exercício
dramático, cujos grupos de crianças, apresentam, em palco, a performance dos
seres criados e do meio envolvente do planeta acompanhadas por outras crianças que desenvolvem a narrativa sonora do mesmo, traduzindo os modos de
expressão desta interação de uns com os outros (Figura 19-22).
3. Conclusão

O projeto Seres do Outro Mundo propõe-se desenvolver competências na educação artística tendo como pano de fundo questões sobre a multiculturalidade. O
tema da aceitação interessa-nos visto a escola de hoje representar a diferença.
Tendo como premissa que o sujeito é um ser único e irrepetível, o trabalho da
criação dos seres valoriza a identidade e a diferença. Assim, visa trabalhar primeiramente questões de construção de identidade reforçando a autoconfiança
e a autoestima da criança. Tendo em conta que vivemos num mundo global,
crianças oriundas de outras raízes, ao integrarem um projeto que primazia a diferença, terão a oportunidade de se apropriarem da sua cultura e explorarem
num ambiente em segurança aspectos da sua identidade cultural. Esta exploração visa a integração e aceitação do outro no grupo. A criação de uma identidade coletiva onde são aceites e integradas as particularidades de cada indivíduo.
O convívio com a diferença e a apropriação da mesma vem ao encontro da
educação artística no sentido que pretende explorar valores estéticos e artísticos. Ao solicitarmos à criança a invenção de uma nova forma com a premissa da
criação de um “novo ser”, a criança desenvolve a capacidade de observação e
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Figura 18. Transporte Fonte: própria.
“O meu autocarro quando anda chupa as cores,
depois acaba todo colorido” (Testemunho
Criança 2º Ano).

Figuras 19 a 22. Performance Fonte: própria.
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análise da forma, bem como, a criatividade. Alberto de Sousa, na tese sobre as
artes na educação reflete sobre os meta objetivos da educação pela arte relacionando-a com a educação artística:

O projeto Seres do Outro Mundo procura instigar no espírito da criança a sua capacidade de inventar, de criar e elaborar objetos novos e originais que remetam
para questões de identidade, promovendo a aceitação da diferença, apropriando-se dela positivamente para demarcar o objeto criado. Herbert Read, na tese
“Educação pela Arte” confronta os significados dos termos “invenção” e “criação”, que importa aqui refletir sobre as suas diferenças ao nível do significado
para melhor apurar as competências artísticas às quais o projeto se propõe.
(...) palavra invenção: vão desde <chegar a ou descobrir> (...) até ao sentido corrente
de descobrir ou originar um novo método ou instrumento. Mas todos os significados
implicam previamente a existência de objectos ou factos, sendo o espírito apenas um
agente que os arranja ou combina numa nova ordem. Não se trata aqui de acumulação ou tensão: apenas está envolvido o exercício espontâneo de processos mentais
normais e a sua expressão é actividade construtiva.
A <criação>, por outro lado, deveria implicar a chamada à existência daquilo que previamente não tinha forma ou característica. É uma palavra anómala, porque estritamente falando, só pode haver criação a partir do nada, como no mito da Criação. De
outro modo, a criação envolve sempre o uso e adaptação de materiais existentes, e por
isso, a diferença entre criação e invenção pode apenas ser de grau (Read, 1943: 140).

O projeto, a par das competências artísticas no desenvolvimento da análise
dos aspectos formais, da criatividade, bem como, do espírito inventivo aspira
que o espírito da criança que no futuro se constrói num adulto se relacione
com as suas diferenças em harmonia, aceitando as suas transformações como
parte de um processo e conviva em paz com o outro e o aceite em conformidade com o seu ser.
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A educação criativa procura o desenvolvimento da capacidade que o homem tem de
conseguir imaginar, inventar e criar coisas novas e originais. A capacidade de avançar para além do conhecimento e da mera inteligência associativa (Sousa, 2003:197).
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Resumo: No âmbito das Atividades de Enri-

quecimento Curricular foi desenvolvido um
projeto sobre o corpo humano na unidade
didática Expressão Artística. O projeto assentou na premissa de um reforço dos conhecimentos apreendidos na unidade didática, Estudos do Meio, sobre o tema do corpo
humano, através da aprendizagem pela experiência materializando os seus conteúdos.
Ao nível da expressão artística o projeto visou desenvolver a criatividade, bem como,
a aprendizagem da volumetria, a noção de
escala e questões relacionadas com a tridimensionalidade.
Palavras chave: Enriquecimento-curricular
/ reforço / conhecimentos / materialização
/ expressão-artística.

Title: How do I organize my body?
Abstract: The project aims to reinforce the

knowledge gained in Science subject, through the
development of an artistic project. The project
approaches the human body and is based on the
premise that active learning is an efficient education methodology. In order to develop artistic
skills the project aims to develop creativity, as
well as, volumetry skills, scales/sizes notions,
and tridimensional problem solving.
Keywords: reinforce / art / human-body / active learning / skills.

Introdução

No âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular no ano lectivo de 200708 foi desenvolvido um projeto sobre o Corpo Humano com os alunos do 2º, 3º
e 4º ano do ensino básico na disciplina de Expressão Artística. O grande objectivo assenta na premissa de reforçar conhecimentos adquiridos na unidade didática de Estudos do Meio, sobre o tema do corpo humano através da aprendizagem pela experiência materializando os conteúdos apreendidos no currículo
formal. Os conteúdos que interessam ao projeto consistem, nomeadamente, na

1. Desenvolvimento do projeto

A primeira etapa, assenta na criação tridimensional dos órgãos humanos. O
grande grupo foi dividido em pequenos grupos de trabalho e, foram distribuídos por cada grupo, material reciclado e duas imagens de diferentes órgãos
humanos. A partir deste material foi solicitado ao grupo criar um objecto tridimensional que fosse representativo, o mais fiel possível, ao órgão respectivo
respeitando a escala real do mesmo (noções de escala estão relacionadas com
a criança) (Figuras 2-10). Os objectivos e fundamentos da fase inicial consistem
na aquisição de conhecimento sobre modelação da forma tridimensional, bem
como, noções de volumetria e escala (Figuras 5-6), através da tradução de uma
imagem bidimensional para um objecto tridimensional. Visa também desenvolver a criatividade, assim como, o enriquecimento da expressão plástica do
aluno através do contacto com vários materiais e a tomada de decisão dos mesmos de acordo com a representação que se pretende ao nível da textura visual
e da forma. Pretende-se igualmente na formação das crianças conceitos sobre
reciclagem e noções relacionadas com o tema do ambiente.
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organização dos órgãos no corpo, com ênfase nas características formais dos
órgãos constituintes do aparelho digestivo, aparelho respiratório e urinário. O
projeto deu início com uma pesquisa através da criação de uma maqueta à escala real (criança do ensino básico) (Figura 1). Foram disponibilizados materiais
de desperdício para a construção tridimensional dos órgãos do corpo humano.
O projeto foi realizado em três grandes etapas, cujos títulos passo a citar: A criação de Órgãos– que consistia na reprodução dos órgãos, no formato tridimensional, com materiais de desperdício. O Plano da Cirurgia — isto é, um plano
da intervenção onde as crianças são convidadas a explorar a organização dos
órgãos no corpo humano. E, por fim, A Cirurgia — Transplante — ou seja, os pequenos grupos de trabalho, procedem à organização dos órgãos anteriormente
reproduzidos, no corpo da maqueta. O transplante das peças criadas no corpo
humano (maqueta), enquanto terceira e última etapa, pretende consumar o
projeto cuja finalização tem um carácter lúdico. Do ponto de vista da expressão
artística, o projeto propõe a aprendizagem da volumetria, a noção de escala e
questões relacionadas com a tridimensionalidade, através da tradução de uma
imagem bidimensional para a sua criação tridimensional. É também considerado pertinente o manuseamento dos vários materiais, bem como, a tomada
de decisão sobre os materiais escolhidos de acordo com a representação pretendida (questões de forma e textura) (Figura 5; Figura 10). Procura ainda desenvolver a criatividade, sensibilizar para a reciclagem, cidadania e ambiente
promovendo o trabalho em equipa.
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Figura 1. Maqueta: Paciente.

Figura 2. Etapa 1: Parte do Aparelho Urinário:
Rins e Bexiga. Fonte: própria.

Depois dos órgãos terem sido reproduzidos para o formato tridimensional,
a segunda etapa, consiste na organização dos órgãos do corpo humano, através
de um plano de ação. Foi assim distribuído por cada grupo de trabalho uma folha de título “Plano da Cirurgia”. Nesta folha os alunos encontram um registo
minimal dos membros superiores e inferiores do corpo humano. Este registo
pretende ser completo pelo desenho dos diferentes órgãos e respectiva localização real no corpo, para que se proceda à etapa seguinte: a cirurgia (Figuras
11-14). Nesta etapa era pretendido a aquisição de conhecimento sobre as questões formais e sistémicas das imagens observadas e respectiva reprodução. Por
fim, acrescentavam na mesma folha o nome da “equipa médica” e o nome dos
“médicos” intervenientes. Os objectivos desta etapa assentam no reforço e materialização dos conteúdos apreendidos no ensino formal na unidade didática,
Estudos do Meio, assim como, no ensino artístico na reprodução tridimensional dos órgãos na fase anterior.
Por fim, a terceira e última etapa, o projeto é consumado com o transplante
dos órgãos criados, num modelo tridimensional à escala de uma criança do ensino básico, onde foram distribuídos os objetos tridimensionais representativos
dos órgãos humanos (Figuras 15-18). Os objetivos desta etapa consistiram no encerramento do projeto de forma lúdica cujo fundamento assentou na consolidação a interiorização do tema de trabalho sobre o corpo humano. Foi ainda realizada uma exposição na escola sobre projeto desenvolvido com as várias etapas
constituintes explicando deste modo todo o processo (Figura 19-20).
2. Aprendizagem através da experiência

À luz da formação sobre o ensino das artes visuais e a minha atual experiência
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profissional numa escola de ensino básico cujo modelo pedagógico segue a
metodologia High-Scope (Aprendizagem Ativa), verifico que o projeto que foi
desenvolvido toca nalguns aspectos que importa aqui refletir sobre a aprendizagem através da experiência, tendo como principal foco a metodologia High-Scope. A abordagem High-Scope foi um modelo inicialmente criado que surge
com a necessidade de trabalhar com as crianças “em risco” de bairros pobres
em Ypsilanti, Michigan, nos Estados Unidos (Weikart, 1995). Este projeto foi
iniciado por David P. Weinkart, em 1970, para dar resposta ao insucesso persistente de alunos do Ensino Secundário provenientes de zonas desprestigiantes dos subúrbios. No entanto, foi mais tarde concluído que o insucesso escolar destes jovens estava relacionado diretamente com a inadequada preparação escolar que haviam tido ao longo do ensino básico (Weikart, 1995). Desta
forma começou a ser debatido que o mais adequado seria atuar com o projeto
High-Scope “Perry Preschool Project” (como foi inicialmente conhecido) desde
logo a partir dos três, quatro anos nesta zona geográfica. Este modelo vem assim privilegiar duas características diferenciadoras face ao ensino tradicional:
a primeira é que a criança deve estar ativamente envolvida na aprendizagem
e construir o conhecimento a partir da interação com o mundo que a rodeia:
com pessoas, materiais e ideias. O segundo assenta num papel ativo e respeitador do adultos cuja premissa consiste no ensino e orientação das crianças na
construção da sua própria compreensão do mundo. Este modelo tem subjacente valores e princípios pedagógicos que assentam em proporcionar à criança
um ambiente físico estimulante para trabalhar e brincar, integrado numa rotina
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Figura 3 e 4. Etapa 1: Parte do Aparelho Respiratório:
Traqueia e Pulmões. Fonte: própria.
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Figura 5 e 6. Etapa 1: Parte do Aparelho Respiratório: Coração;
Traqueia Pulmões e Coração. Fonte: própria.
Figura 7. Etapa 1: Parte do Aparelho Digestivo: Estômago. Fonte: própria.
Figura 8. Etapa 1: Parte do Aparelho Digestivo: Figado. Fonte: própria.
Figura 9 e 10. Etapa 1: Conjunto: Aparelho Respiratório,
Digestivo e Urinário. Fonte: própria.
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Figura 11 a 14. Etapa 2: Plano da Cirurgia. Fonte: própria.

A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

690

Figura 15 a 18. Etapa 3: Cirurgia: Transplante
de Órgãos. Fonte: própria.

A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

691

692
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

diária consistente que integre o processo de planear-fazer-rever, através de
interações positivas entre adulto e criança. A avaliação diária da criança é baseada no trabalho de equipa e também consiste numa atividade cujo objectivo
remete para a análise e compreensão da aprendizagem e da vivência da criança.
Os princípios curriculares do modelo High-Scope, assentam na horizontalidade na interação adulto-criança, onde os adultos relacionam-se com as crianças
não como chefes assumindo posições hierárquicas, mas como amigos e companheiros. Defende que os adultos devem apoiar as crianças nas suas atividades,
encorajando-as a optimizar as suas próprias capacidades e a encontrar as soluções para os seus problemas. Em vez de punir e isolar, os adultos devem ajudar
as crianças a discutir as situações com as quais são confrontados. Os conflitos
são encarados como oportunidades que ajudam as crianças a desenvolver a
sua socialização e a aperceberem-se do efeito das suas ações nos outros. Para
o modelo da aprendizagem ativa, o ambiente físico da aprendizagem é de extrema importância. As crianças têm um desejo natural de perceber o mundo
à sua volta e a metodologia da aprendizagem ativa visa estimular essa descoberta de forma espontânea e independente através duma preparação prévia do
ambiente de aprendizagem. Os espaços são organizados em áreas temáticas e
os materiais guardados e rotulados com símbolos perceptíveis, ficando totalmente acessíveis às crianças, com vista a serem usados autonomamente. O currículo High-Scope atribui uma grande importância ao planeamento estrutural
da aprendizagem e à seleção dos materiais adequados. As crianças integradas
num contexto de aprendizagem ativa, têm a oportunidade de realizar escolhas
e tomar as suas próprias decisões. Deste modo, os adultos dividem o espaço de
aprendizagem em diferentes áreas de interesse específicos. Estas diferentes
áreas contêm materiais facilmente acessíveis que as crianças podem escolher
para depois usarem conforme o que tinham planeado, levando assim a cabo as
suas brincadeiras e jogos.
3. Conclusão

Como se Organiza o Meu Corpo, ao reforçar os conteúdos do ensino curricular,
consiste num projeto que se propõe à metodologia High-Scope, reconhecendo
que o “poder para aprender reside na criança, justificando deste modo o foco
nas práticas de aprendizagem através da ação” (Weikart, 1995: 1). Através da
aprendizagem pela ação — viver experiências diretas e imediatas e retirar delas
significado através da prática e da reflexão — as crianças constroem conhecimento que as ajuda a dar sentido ao mundo. O projeto desenvolvido pretendeu
ancorar o conhecimento sobre o corpo humano através de experiências chave
que remetem para conteúdos teórico-práticos. Conteúdos de cariz científico,
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bem como artístico, através do exercício de reprodução de órgãos do corpo humano no formato tridimensional com preocupações de uma analogia ao nível
da forma, textura e de escala.
Por fim, a prática da aprendizagem pela ação promove estratégias de interação positivas e fazem um reforço positivo constante no crescimento do
aprendiz. Está centrado na riqueza e talento da criança, estabelecendo com
elas relações verdadeiras, apoiando as suas brincadeiras e encorajando a criança na resolução dos seus problemas no decorrer do seu crescimento. Pretende
proporcionar um ambiente seguro onde a criança se possa expressar com liberdade e confiança os seus pensamentos e sentimentos (Weikart, 1995). O
projeto Como se Organiza o Meu Corpo posto em prática por uma metodologia
de aprendizagem ativa, propõe a consolidação dos conhecimentos apreendidos na unidade didática Estudos do Meio, encarando o currículo académico
formal como ponto de partida, integrando-o com o currículo estético e artístico de expressão plástica.
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Figura 19 e 20. Exposição sobre o projeto
desenvolvido. Fonte: própria.

694
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Espaços Urbanos: da
concepção à concretização
TIAGO BORGES PEREIRA

Portugal, professor do ensino básico no Colégio Manuel Bernardes. Graduação: Licenciatura.

Resumo: A revisão curricular de 2012, em que

a disciplina de Educação Visual e Tecnológica
foi separada em duas disciplinas, mas com
um programa comum, apresentou-se como
uma oportunidade de realização de projetos
interdisciplinares Neste artigo, propõe-se
uma apresentação de uma experiência pedagógica que consiste na concepção de um espaço urbano e as suas estruturas sendo concretizado na forma de uma maqueta.
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Title: Urban Spaces: from conception to completion
Abstract: The curriculum revision of 2012, that

made the discipline of Visual and Technological Education split into two disciplines, but with a common
program, presented itself as an opportunity to carry
out interdisciplinary projects. This paper, it’s propose a presentation of a teaching experience which
consists in the design of urban space and its structures being implemented in the form of a scale model.
Keywords: Arts Education / scale model / design / interdisciplinary.

Introdução
…A representação é dominada pela imaginação. A Representação não é mais do que
um corpo de expressões para comunicar aos outros nossas próprias imagens. Na linha
de uma filosofia eu aceito a imaginação como faculdade básica, pode-se dizer, como
Schopenhauer: ‘o mundo é a minha imaginação.’ Possuo tanto melhor o mundo quanto mais hábil for em miniaturizá-lo (Bachelard, 2005: 159).

A presente comunicação tem como ponto de partida a revisão da estrutura
curricular, apresentada pelo Ministério da Educação e Ciência a 26 de março
de 2012, em que a disciplina de Educação Visual e Tecnológica é substituída
pelas disciplinas de Educação Visual e Educação Tecnológica no 2º ciclo, com
a carga horária repartida por ambas. Esta alteração apresentou-se como uma
oportunidade da realização de projectos transversais a ambas as disciplinas.

1. Contextualização e enquadramento do projeto

O projeto foi desenvolvido ao longo do 2º e 3º período em três turmas do 6º ano
de escolaridade, no Colégio Manuel Bernardes, uma das mais antigas instituições de ensino privado de Lisboa, tendo sido fundada em 6 de novembro de
1935. É de referir que se trata de um colégio sem tradição no ensino das artes,
embora as instalações englobem a Quinta dos Azulejos, distinguida como património nacional e que tem na origem do seu nome os preciosos azulejos que
cobrem as galerias do Jardim.
1.1 Maquetas

Na atualidade poder-se-á pensar que a construção física de maquetas poderia
ser totalmente substituída pelas maquetas virtuais geradas pelos mais variados softwares de computação gráfica e CAD, no entanto o valor tridimensional
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Assim sendo, pretende-se apresentar uma descrição da experiência pedagógica
ocorrida no âmbito das duas disciplinas, ao longo do 2º e 3º período, no desenvolvimento de um projeto/unidade de trabalho no Colégio Manuel Bernardes,
em Lisboa, com o enunciado a consistir na concepção de um espaço urbano e
das suas estruturas a desenvolver em Educação Visual e posteriormente na sua
concretização na forma de uma maqueta em Educação Tecnológica.
A motivação dos alunos em disciplinas de natureza artística é fundamental para o sucesso no processo de ensino/aprendizagem, devendo a temática do
trabalho a realizar estabelecer ligações com a realidade das crianças de modo
que este ganhe um sentido próprio para as mesmas. Tratando-se o colégio Manuel Bernardes de uma instituição sem tradição artística, e cujos alunos têm por
objetivo, maioritariamente, o ingresso no ensino superior em áreas relacionadas com as ciências e tecnologias, a motivação dos alunos no desenvolvimento
de práticas artísticas deve ser uma das principais preocupações do professor.
Assim sendo, e tendo em consideração o espaço físico do colégio, a Quinta dos
Azulejos, que é património nacional, a temática do trabalho incidiu em torno
da cultura visual arquitetónica e das maquetas enquanto representações entre a
realidade e a ficção, e apresentou-se como uma forma de chegar a estes alunos.
Partindo da implementação da metodologia projetual como método de trabalho no desenvolvimento do projeto em sala de aula, pretende-se aqui apresentar sucintamente as fases de trabalho dos alunos, desde a apresentação do
enunciado, passando pela sua execução e culminando na avaliação do projeto.
Pretende-se, ainda, contribuir para uma reflexão em torno de possíveis abordagens à cooperação e interdisciplinaridade de duas disciplinas que se complementam, e que juntas possam ser mais do que somente a soma das suas partes.
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e plástico das maquetas físicas mantém-se inalterado no contexto do ensino
das artes visuais.
Como referência histórica temos os exemplos das maquetas realizadas por
Leonardo Da Vinci, primeiro ao serviço de Lorenzo de Médici e depois de Ludovico Sforza, que concebeu diversas maquetas de edifícios e outras estruturas em materiais nada convencionais na atualidade, sendo que todas tiveram
o mesmo fim, foram comidas no final do dia. Embora haja muitas histórias
interessantes em torno destas maquetas, é-nos relevante neste instante constatar a importância que os modelos à escala tiveram ao longo da história.
As maquetas na atualidade, ao invés do que se passava nos tempos de Leonardo Da Vinci, podem não manter o seu papel enquanto formas funcionais
que permitem a visualização de criações arquitetónicas à escala, mas mantêm
um encanto próprio da natureza do seu conceito. A miniaturização provoca no
observador um certo sentido de “poder”, permitindo uma visualização estática de uma realidade, o que implica necessariamente um exercício de imaginação, para além da relação desproporcional que entre o observador e o objeto.
É em certa medida uma experiência próxima daquela que terá tido Gulliver ao
observar Liliput, em que a realidade é replicada numa menor escala, dando a
ideia de que somos gigantes junto de pequenas povoações. Claro que não se
pretende, no contexto deste trabalho, a concepção de maqueta enquanto objeto estritamente realista e funcional, mas antes a maqueta como concepção
de um idealismo estético, “concepção segundo a qual a função da arte não é
de imitar o real, mas criar um mundo ideal” (Costa et al, 1998).
A maqueta é habitualmente entendida em dois momentos, ou funções,
distintos, num primeiro momento enquanto parte de um processo de concepção de um projeto e mais tarde enquanto resultado da comunicação desse mesmo projeto. A maqueta realizada no âmbito de uma disciplina escolar
de artes visuais adquire outra dimensão enquanto extensão do imaginário
de quem a concebe, não sendo o meio de se atingir um fim, a execução de
um projeto à escala real, seja ele um projecto arquitetónico, de design ou
engenharia, mas antes um fim em si mesmo, um produto terminado e resultante da intervenção do aluno.
1.2. Projeto
O acto do projeto é a transposição dum objeto mental para um objeto real vivencial,
pela sucessiva superação dos obstáculos representados pelos meios técnicos, pelos
modos e pelas relações de produção (Costa, 1998: 98).

— Enunciado: definição breve daquilo que é necessário projetar;
— Especificação: definição e decomposição do problema;
— Pesquisa: recolha de dados; procura de informação; tratamento de dados;
— Ideias: produção e exploração de várias ideias para resolver o problema;
— Desenvolvimento: comparação de ideias; Seleção das melhores ideias e
seu desenvolvimento;
— Desenhos finais: produção de desenhos que mostrem toda a informação
acerca do objeto;
— Execução;
— Avaliação e Apresentação (exposição na escola).
2. Desenvolvimento do projeto

Tratando-se de um projeto cuja implementação transcende os limites de uma
única disciplina, a organização e planificação são fundamentais para um processo de ensino/aprendizagem com sucesso, “Uma correta organização da
aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento mental, ativa todo um
grupo de processos de desenvolvimento” (Vygotsky, 1998: 115).
De acordo com Clark & Lampert (1986) a planificação “é a principal determinante daquilo que é ensinado nas escolas. O currículo, tal como é publicado, é transformado e adaptado pelo processo de planificação através de acrescentos, supressões
e interpretações e pelas decisões do professor sobre o ritmo, sequência e ênfase”.
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A origem etimológica da palavra projeto remete-nos para o seu significado, do
latim projectu, ou seja, “lançar para a frente”, e que no dicionário é definido
como: “plano para a realização de um ato, esboço, representação gráfica e escrita, desígnio, tenção…”.
De acordo com o programa, ainda em vigor, da disciplina de Educação Visual e Tecnológica, o trabalho em projeto é a metodologia preferencial no ensino
desta área artística, permitindo ao aluno investigar, refletir e agir sobre as áreas
programáticas trabalhadas. Segundo Chassanne (1980:2), a “ escola deve ser um
lugar onde as pessoas vivem projetos, que são motores da atividade escolar. A
escola não pode continuar a viver fechada sobre si própria, deve viver em interação com o meio, como um agente, entre outros, de transformação desse meio”.
Assim, embora se revele uma atividade de enorme desgaste para o professor,
trabalhar em projeto apresenta-se como uma experiência pertinente e que tende
para a interdisciplinaridade, tantas vezes apregoada, mas nem sempre aplicada.
Partindo do entendimento que o trabalho em projeto, sobretudo ao nível da
educação artístico, é fundamental para estruturação do processo de trabalho,
clarifica-se no contexto deste trabalho a definição das fases de projeto:
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De referir que o ano lectivo de 2012/13 é o primeiro ano com a aplicação
em pleno das Metas de Aprendizagem que são uma iniciativa do Ministério
da Educação e Ciência, e surgem na sequência da revogação do documento
“Currículo Nacional do Ensino Básico — Competências Essenciais” (Despacho n.º 17169/2011, de 23 de dezembro). Assim, e em conjunto com o programa de Educação Visual e Tecnológica (ainda em vigor, embora a disciplina
tenha sido extinta), as metas apresentam-se como as referências fundamentais para o desenvolvimento do ensino. As Metas definem os conhecimentos
a adquirir e as capacidades a desenvolver pelos alunos nos diferentes anos de
escolaridade, e clarificam conteúdos prioritários do programa (Despacho n.º
5306/2012, de 18 de abril).
2.1. Momento I — Concepção do espaço

Com o tema “Espaços Urbanos” os alunos receberam o enunciado do projeto
que propunha a criação de um ambiente urbano, sendo que não existiam constrangimentos na natureza do espaço para além da existência de edifícios e uma
forte componente dos espaços verdes, podendo se tratar de uma cidade, aldeia,
habitações à beira-mar, entre outros. Os alunos tinham então liberdade na escolha da natureza do espaço, optando as três turmas por ambientes semelhante: à beira-mar, rio ou lago, com edifícios dispersos e contemporâneos.
Depois de definidos os subtemas das turmas os alunos realizaram pesquisas de imagens sobre as características urbanas escolhidas de modo a iniciaram os esboços da planta do espaço (Figura 1) e apresentaram uma proposta
de planta à turma de onde seria feita a escolha da planta da maqueta de turma. Depois da escolha da planta final do projeto da turma foi possível dar início à construção da base da maqueta na disciplina de Educação Tecnológica.
2.2. Momento II — Concretização da base da maqueta

Com a escolha de uma planta final é possível dar continuidade ao projeto em
Educação Tecnológica. Refira-se que os alunos já trabalharam anteriormente
o conceito de maqueta e realizaram pesquisas sobre materiais e técnicas de
construção. Esta fase trabalho é fundamentalmente uma fase de trabalho colaborativo, em que todos os alunos estão a trabalhar nos diferentes aspectos
da base da maqueta. O material escolhido incidiu maioritariamente na esferovite, por se tratar de um material fácil de trabalhar por alunos do 6º ano de
escolaridade. Após o corte das referidas placas de esferovite, com as formas
das elevações que se pretendiam representar, foram coladas e finalmente modeladas com recurso a x-acto e lixa. Quando a forma obtida foi a pretendida
os alunos passaram à pintura da maqueta (Figura 2), de acordo com os estudos
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de cor da planta escolhida. Pretendia-se com a pintura dar um aspeto mais
plástico, e até certo ponto infantil, ao projeto, em detrimento de um aspeto
mais realista, típico das maquetas arquitécnicas ou de design. A tinta plástica
possuía a opacidade pretendida, ao mesmo tempo que se apresentava como
um recurso mais económico que outras tintas, e permitia, através das misturas de cores, transições de claro-escuro na pintura que ajudavam a maqueta a
ganhar volume e textura.
2.3. Momento III — Concepção das estruturas que integram o espaço

Ao mesmo tempo que o trabalho na base da maqueta tinha sido iniciado na disciplina de Educação Tecnológica, em Educação Visual foi dado início à fase de
pesquisa de edifícios e outras estruturas que iriam compor o espaço urbano da
maqueta. Os alunos realizaram, mais uma vez, pesquisas sobre as estruturas
que poderiam constar no projeto, o que levou à organização de uma lista de tarefas divididas entre os alunos. Foram formados grupos de trabalho para a concepção de diferentes objetos, desde edifícios, pontes, candeeiros de rua, árvores, etc. Após a realização de esboços, os alunos realizaram desenhos técnicos
(Figura 3) das diferentes vistas dos seus objetos e mais tarde realizaram estudos
de cor que serviram de referência mais tarde na concretização do projeto.
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Figura 1. Elaboração de proposta final da planta
da maqueta. 2013. Fonte: própria.
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Figura 2. Pintura em grupo da base da
maqueta. 2013. Fonte: própria.

Figura 3. Desenho de vistas de um
edifício da maqueta. 2013. Fonte: própria.

2.2. Momento IV — Concretização das estruturas

Novamente na disciplina de Educação Tecnológica, os alunos deram início à
construção das estruturas integrantes da maqueta. A seleção de materiais recaiu na utilização de cartolinas duplex, placas de k-line, placas de esferovite,
polipropileno e por vezes pequenos objectos como árvores de maquetagem. A
partir das vistas dos edifícios, pontes, etc. os alunos construíram as estruturas
(Figuras 4, 5 e 6) que tinham trabalhado anteriormente em Educação Visual.
Depois de cortadas e coladas, foi necessário pintar os objectos, mais uma vez
com tinta plástica.
Por fim foi chegada a fase de inserir as diferentes estruturas na base da
maqueta e deste modo concluir a fase de execução do projeto (Figura 7).
3. Resultados e avaliação do projeto

Um projeto nunca pode ser dado concluído sem que a fase da avaliação
seja realizada, mais ainda se tratando de um projeto implementado em sala
de aula. Logo à partida foi definido que a avaliação mais importante neste

Conclusão

Figuras 4, 5 e 6. Construção de edifícios
da maqueta. 2013. Fonte: própria.
Figura 7. Pormenor da colocação de um
edifício e árvores na maqueta. 2013.
Fonte: própria.

701
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

processo de ensino/aprendizagem seria a avaliação dos próprios alunos sobre
o seu desempenho e do seu produto final. Assim foi realizada sessão crítica,
que consistiu numa auto e hetero-avaliação conjunta, e em que os alunos discutiram todo o percurso, as dificuldades sentidas e os aspectos mais positivos
do trabalho. Os alunos preencheram ainda um questionário de auto-avaliação
e auto-reflexão que potenciava um pensamento crítico e metacognitivo.
A avaliação do professor consistiu, como não podia deixar de ser em disciplinas como Educação Visual e Tecnológica, de natureza formativa e com
constantes feedbacks aos alunos sobre o seu desempenho e trabalho. Para
este fim foram realizadas grelhas de observação das diferentes fases, com critérios de avaliação que tivessem em consideração os parâmetros de avaliação
do departamento de artes e tecnologias do colégio.
Globalmente os resultados (Figura 8) foram considerados como muito positivos por professores e alunos, tendo sido concretizados por todos os alunos
as principais metas a que nos propúnhamos.
A exposição do trabalho dos alunos veio a revelar-se como um dos pontos
altos do projeto, visível nas demonstrações de orgulho dos alunos aquando da
inauguração da mostra de trabalho.

Figura 8. Maqueta após conclusão. 2013. Fonte: própria.
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Figura 9. As três maquetas construídas em exposição
na ExpoBernardes. 2013. Fonte: própria.
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A concretização de um projeto que englobava diversas unidades de trabalho
e em interdisciplinaridade entre duas disciplinas, que embora partilhem uma
origem comum não deixam de ser duas disciplinas autónomas na sua planificação e metas de aprendizagem a atingir, se apresentava como um imenso
desafio com risco elevado de não atingir os seus objetivos e de não poder não
ter a sua concretização finalizada.
Neste aspeto as dificuldades foram superadas com sucesso, embora a articulação entre ambas as disciplinas se tenha confirmado, o projeto foi concluído com sucesso e tendo atingido todos os objetivos propostos. De realçar
ainda que a colaboração entre as disciplinas teve como principal vantagem o
facto de os alunos trabalharam no projeto duas vezes por semana, contrariamente ao que seria possível numa única disciplina. Assim, os alunos mantêm
um contacto constante com o trabalho que estão a desenvolver, mantendo níveis de motivação elevados, para além de permitir o desenvolvimento de um
trabalho com mais visibilidade e dimensão.
Outra vantagem desta colaboração é clara separação dos conteúdos programáticos de cada área disciplinar, e com a coordenação constante entre
professores se evitar a duplicação de conteúdos em diferentes disciplinas. No
entanto esta constante coordenação apresentou-se muito trabalhosa para os
professores intervenientes, o que leva a que, possivelmente, seja um projeto
que não volte a ter continuidade num futuro próximo.
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Resumo: Exploração de cerâmica, olaria, azulejos junto de turmas do 1º ciclo do Ensino Básico.
Palavraschave:azulejo/olaria/educaçãoartística.

Title: Meeting the raw materials: clay
Abstract: Pottery, tiles and ceramics are used

as a subject of art education in a group ranging
from six to ten year old children.
Keywords: tiles / pottery / art education.

Introdução

Um encontro com a cerâmica possibilita a liberdade para ser criança, para a expressão, através da mistura de actividades e técnicas, nomeadamente historias,
matérias-primas e pintura em papel e azulejo.
A ordem de apresentação das matérias-primas é importante. Por exemplo, o barro vermelho repele-as num 1º contacto, ao contrário do grés fino que
é “branco” e plástico (figura 1). Uma pasta refractária também não é uma boa
opção não só pela cor como pela granulometria, que magoas as mãos. Podemos
condicionar todo um trabalho pela escolha errada da matéria-prima.
Introdução (e matéria-prima e a idade)

Necessitamos de possuir conhecimentos base sobre a matéria-prima e a pedagogia. A forma como esta é transmitida às crianças, é crucial, e todas as etapas
são fundamentais no contacto com novas experiências, de modo a saber quan-
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“Momentos Cerâmicos”Encontros com a
matéria-prima: a argila.
Influências no ensino infantil
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do os “alunos” estão aptos para aprender as diferentes tarefas quer intelectuais
ou cognitivas.
O trabalho que tenho efectuado é também ele uma forma experimental.
Após muitas teorias pedagógicas decidi experimentar um método adequado a
cada caso. Assim aqui falo da faixa etária do 1º ciclo (esta é a razão porque não
faço citações, ou referencias).
A experiência e o contacto com novas matérias-primas, aqui em particular as
pastas cerâmicas; permite a criação de vínculos importantes ao trabalho e a adaptação às actividades, aos ritmos e necessidades de cada “aluno” em cada momento.
O vasto leque que nos dá toda uma escolha e acesso a matérias-primas diversas que fazem parte do mundo a que chamamos cerâmica. A ordem de apresentação das matérias-primas é de extrema importância. A exemplo, o barro vermelho
repele num primeiro contacto, ao contrário do grés fino que é “branco” e plástico
(figura 1) e não tem uma secagem rápida. Uma pasta refractária também não é
uma boa opção, não só pela cor como pela granulometria, que magoas as mãos.
Podemos condicionar todo um trabalho e respectiva transmissão de conhecimentos pela escolha errada da matéria-prima.
Se em crianças até cerca dos seis anos o “imaculado branco” e a textura de
“algodão” é o indicado, sem limitações de cor a posterior (na fase de decoração), maior a idade maior a necessidade de demonstração de capacidades, e
nem sempre a pasta que foi a ideal ao seis é quando se tem quatroze ou dezasseis. Em que ficar “sujo” e trabalhar em escala é sinonimo de “virilidade”; nesta
fase procura-se a escala, as texturas, e aí o grés de granulometrias diversas e de
colorações distintas, são quase sempre a opção.
O ensino da cerâmica – a “minha” metodologia (uma das)

Tudo começa com uma história, (trazida pela criança). Escolhem-se duas a três
personagens dessa mesma história.
A partir de ideias discutidas e apresentadas mutuamente e após a selecção
das personagens, cada um desenha a seu jeito a que escolheu para trabalhar.
Privilegiar a autonomia com métodos criativos para a elaboração dos projectos,; auxiliar, propor exercícios e sugestões de trabalho (direccionar) , em funções das necessidades, mas também dos objectivos pretendidos. Aqui, sem que
tomem consciência e com um objectivo tomado, a criança “obedece” as directrizes para atingir o seu fim.
Procura-se estabelecer um ensino ao encontro das necessidades dos alunos
através da demonstração de várias técnicas, explicando qual e porque a mais
adequada a cada escolha. A demostração é sempre para a totalidade do grupo
mesmo que alguns elementos não venham a utilizar a técnica.
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Figuras 1 e 2. Aluno a ler a história; desenho/
interpretação da personagem escolhida.
Fonte: própria
Figuras 3 e 4. Alunos a “picar” desenho, apos
terem passado sobre o próprio desenho, para
estargir e iniciar contorno e pintura em azulejo.
Fonte: própria
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Após a elaboração do desenho, este transpõem-se para papel vegetal, que é
picotado de modo a ser passível de ser estargido o desenho no azulejo.
Inicia-se a fase de contorno dos desenhos no azulejo, a descoberta de que
existem diferenças significativas entre os materiais e as formas de pintar, em
comparação com os já conhecidos e usualmente usados.
As personagens começam a ganhar forma, nesta altura simultaneamente,
a par da exemplificação e da mostra de azulejos já pré-existentes, mostra-se o
que pode acontecer, de forma simples introduz-se a “química”, e explica-se o
que a cozedura faz.
Quando à a passagem do desenho para o azulejo, surge, o espelho/negativo;
dado que existem regras que não estam previamente assimiladas, e as crianças
necessitam verificar este “erro”.
Enquanto os azulejos são colocados nas gazetes, de modo a poderem ir ao
forno, os desenhos são expostos no espaço oficinal (sala), não só para motivação
mas porque será a mesma personagem a ser utilizada no trabalho de modelação
Continuando com o mesmo personagem, procura-se qual a técnica mais
adequada, não só ao personagem/objecto em causa, mas também em função
da idade e das capacidades da criança.
A oportunidade de encontrar soluções individuais é basilar para que cada
criança possa construir um corpo de trabalho que reflicta as suas preocupações,
decorrentes de processos anteriores, e possibilite novos territórios a explorar, e
assim explorar posteriormente a diversidade de técnicas e da matéria.
A partir da argila, uma matéria-prima milenar, estabelecem-se exercícios,
abordam-se diversas técnicas (rolo, lastra, bola, roda e outras) e procura-se
despertar a atenção das crianças, para as subtilezas e características que esta
matéria possibilita em simultâneo com as diversidades e limitações de cada
pasta e de cada técnica.
Momentos de pausa; de observação do próprio trabalho, e dos colegas, é
muito importante. A avaliação e auto-avaliaçao, o repensar sem receios, é algo
que se pode adquirir de forma construtiva.
Contudo neste processo existem sempre algumas dificuldades que surgem,
a disparidade por vezes das idades dentro dos grupo (a evitar), o mobiliário desadequado a estatura, e as dificuldades técnicas da primeira vez.
O rolo da massa ou a laminadora que “não os deixa” fazer de forma conveniente
a lastra (necessário apoio), os rolinhos que se quebram ou ficam desformes, por
pressões indevidas nas mãos, e mau uso da motricidade fina; são as dificuldades mais usuais.
Seguindo as regras, tendo uma boa pasta nas condições apropriadas, é meio
caminho para um menor número de dificuldades. Para as superar a par de uma
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Figuras 3 e 4. Alunos a contornar e pintar em
azulejo vidrado com tintas de água.
Fonte: própria
Figura 5. desenho dos alunos. Fonte: própria
Figura 6. Desenho dos alunos, versos a pintura
em azulejo.(a referir o “espelho” devido ao
estargir) Fonte: própria
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Figuras 7, 8 e 9. Alunos a trabalhar “ao rolo”,
à “lastra” e na roda de oleiro. Fonte: própria
Figuras 10, 11 e 12. Peças “ao rolo”, à “lastra”
e em modelação. Fonte: própria
Figura 13. Desenhos, que reflectem o trabalho
efectuado e uma frase que define a experiencia.
Fonte: própria.

711
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

boa dose de paciência, é sempre necessário reforçar as regras de trabalho, para
cada uma das técnicas, boas colagens, cuidado com as bolhas de ar, calma na
execução, e se necessário, sem “pena” reiniciar o trabalho, lembrado os pontos
anteriormente mal executados e evitando cair no mesmo erro.
A motivação, o acto de ter sido o próprio a escolher o assunto a trabalhar, é
meio caminho para o sucesso, o leme continua nas mãos de quem transmite,
mas a criança não se sente condicionada porque estabeleceu para ela própria
um objectivo, a “sua obra de arte”.
Apos o termino das peças inicia-se um período de secagem da matéria prima/das obras e de “impaciência” por parte dos alunos, se antes foi a quando das
técnicas explicado os riscos de quebras ou rebentamentos, nesta fase enfatiza-se para caso aconteça, durante este processo e posteriormente durante a cozedura, não exista um sentimento de frustração.
Com as crianças tenho por hábito de elaborar uma auto reflecção e avaliação do seu trabalho e desempenho, quer em dialogo de forma descontraída, ou
por meio de desenhos, se assim desejarem se expressar.
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Resumo: O propósito deste artigo é refletir

sobre o processo/percurso de formação e
atuação docente em arte. Apresenta a análise de vivências (docentes e discentes) que
teve objetos pessoais e a memória como
fios condutores. O estudo conclui que a arte
pode ser um elemento articulador da interdisciplinaridade ou de transdisciplinaridade, capaz de ler o invisível, o que se esconde
por trás da materialidade dos objetos.
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Abstract: The purpose of this article is to evaluate the process / journey of teacher education and
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materiality of objects.
Keywords: Education / art / life.

A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

O estudo que se segue busca refletir sobre um processo / percurso de formação
e atuação docente em arte, no Plano Nacional de Formação de Professores da
Educação Básica (PARFOR). O Parfor é um programa constituído por uma parceria entre o Ministério da Educação (MEC-BRASIL), a Secretaria da Educação
do Estado do Paraná (SEED) e as Universidades, para oferecer cursos de licenciatura e formação pedagógica para professores de escolas públicas. No caso
deste estudo, a parceria foi realizada com a Universidade Estadual de Londrina
(UEL), no curso de segunda Licenciatura em Artes Visuais.
Assim, este artigo apresenta a análise de vivências (docentes e discentes) no
decorrer desse processo de formação no PARFOR, no período entre agosto de
2010 a dezembro de 2012. Dentre tantas experiências vivenciadas no processo
formativo foram selecionadas as desenvolvidas nas disciplinas de Metodologia
e Prática do Ensino de Artes Visuais I e II e Gravura, que teve objetos pessoais e
a memória enquanto fios condutores.
Para analisar o desdobramento desta formação na prática docente em sala
de aula da escola de educação básica, foi selecionada uma experiência desenvolvida com os alunos da Escola Rodolfo Wild − Educação Infantil e Fundamental, na Modalidade de Educação Especial, na cidade de Santa Mariana
— Paraná, com as turmas da Educação Infantil e do Fundamental do período
matutino, totalizando 23 alunos e 20 encontros, no decorrer do primeiro semestre de 2011. O estudo se refere à memória do lugar e foi efetivada por meio de
entrevista a pioneiros, visitação as suas casas e a produção visual. Este entrelaçamento entre memória — objeto — lugar, que nasceu nas aulas da graduação,
reverberou na atuação docente, numa tentativa de trazer para o cotidiano da
educação a dimensão educação, arte e vida.
O trajeto histórico percorrido pela educação traz indagações e inquietações
quanto à formação e atuação do professor que enfrenta, a cada dia, uma nova
realidade social que nem sempre respalda suas principais necessidades além de,
muitas vezes, relativizar e descaracterizar seu trabalho. Nóvoa (1995: 15) chama
atenção para a literatura pedagógica que, por décadas, descentralizou o professor da dinâmica educativa, o que acabou por descaracterizar o educador e o processo de ensinar, embora este não tenha perdido seu maior tesouro, ou seja, “a
maneira íntima de ser professor,” que está relacionada à sua trajetória de vida.
Propor metodologias para o ensino de arte que partam somente do lugar onde se
está inserido é estar pré-disposto a desenvolver um currículo cristalizado, estagnado, prescrito. Paulo Freire adverte sobre esta questão quando diz que “é errado
ficar aderido ao local, perdendo-se a visão do todo, errado é também pairar sobre
o todo sem referência ao local de onde veio” (Freire, 1992: 88-89.)
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Assim, tornar-se sujeito da história implica em estar atento às novas possibilidades de alargamento do saber já constituído, pois, para ser educador, não
basta apenas se graduar, mas é necessário estar em constante movimento em
busca de um saber que advêm da inquietude.
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1. O entrelaçamento dos fios da memória-objeto-lugar

Ao refletir sobre o próprio percurso, o professor entende que cada um mobiliza
a seu modo, os conhecimentos internalizados e as experiências vividas, o que o
leva a valorizar não somente a sua forma de ver e perceber o mundo, mas também a dos alunos. Para compreender que a formação e a atuação do professor
são influenciadas pela memória-objeto-lugar, deve-se penetrar “nas noções
que as orientam, fazer um reconhecimento de suas necessidades, ouvir o que
já não é audível” (Bosi, 1994: 414), pois “a identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e de estar na profissão”
(Nóvoa, 1995: 16).
Ao longo do tempo, o entrelaçamento e a reciprocidade destes elementos,
memória-objeto-lugar, vão configurando o fazer pedagógico. Para isso é preciso
entender que a aprendizagem é um processo contínuo, que se dá pela absorção
e troca de conhecimentos, e a memória via os objetos pessoais é um elemento
importante neste contexto que pesquisamos aqui. Bosi ressalta que:
[...] A memória é a faculdade épica por excelência. [...] A história deve reproduzir-se

de geração em geração, gerar muitas outras, cujos fios se cruzem, prolongando o original, puxados por outros dedos. (Bosi, 1994: 90)

Os objetos circundam os espaços e a vida das pessoas e graças a sua materialidade intrinsecamente ligada à vida, contam histórias, pois guardam a memória de
uma época, de uma sociedade que são desveladas a partir da interação dialógica
com as estruturas familiares. Sobre a universalidade dos objetos, Bosi reflete:
[...] Mais que um sentimento estético ou de utilidade, os objetos nos dão um assenti-

mento a nossa posição no mundo, a nossa identidade. Mais que da ordem e da beleza,
falam a nossa alma em sua doce língua natal. (Bosi, 1995: 441).

Gonçalves (2005) faz uma viagem antropológica a partir do objeto e ressalta
que, ao se acompanhar seu deslocamento ao longo das fronteiras que delimitam os diferentes contextos, pode-se entender a dinâmica social e cultural, os
conflitos, as ambiguidades e os paradoxos dos ambientes nos quais este está
inserido, além de perceber que o mesmo se encontra envolto em subjetividade

2. Por uma história íntima do objeto

A proposta realizada na disciplina de Metodologia e Prática do Ensino de Artes Visuais I e II, coordenada pelo professor Ronaldo Alexandre de Oliveira,
instigou-nos a escolher um objeto que nos ligasse a um lugar e a nossa própria
história. O objeto poderia ser algo próprio, ou familiar, ou ainda, um objeto indistinto da proximidade física, mas que guardasse relação com um lugar, uma
paisagem. O objeto não precisava remeter somente ao prazer, à saudade, a boas
lembranças, mas também ao que incomoda, ou seja, ao espaço de conflito. A
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individual e coletiva. Segundo Santos (1986: 23), “o objeto possui duas faces:
a verdadeira, que não se entrega diretamente ao observador, e a face visível,
amoldada pela ideologia.”
Ao tomá-lo como fonte de pesquisa percebe-se que o objeto é parte do homem, basta buscar na história e na vida das pessoas essa presença vívida. Para
Ramos (2004: 36), “os seres humanos criam e usam objetos, os objetos criam e
usam os seres humanos,” a historicidade de um está impregnada na do outro,
já que não se separam e formam um único corpo dialógico. É esta interdependência que possibilita um diálogo com o passado, o que não significa apenas
preservar o objeto do esquecimento, mas interpretá-lo à luz de outros tempos.
Acreditar que a história de vida pode ser um grande catalisador do conhecimento científico é possível quando há o entrelaçamento do sensível e do
intelectual por meio de registros. Cada professor, com sua história, seus conflitos, inquietações e descobertas, é um pouco artista, docente e pesquisador.
Assim, pode-se dizer que o ato docente é também um ato de criação. Madalena Freire corrobora essas reflexões ao afirmar, em seu texto A aventura
de ensinar, criar e educar, que: “[...] O educador lida com a arte de educar. O
instrumento de sua arte é a pedagogia. Ciência da educação, do ensinar. É no
seu ensinar que se dá seu aprendizado de artista. [...]” (Freire, 1996: 5). Desse
modo, a experiência do outro possibilita rearranjos na prática do professor e
acaba por expandir numa profusão de fios que entrelaçam diferentes contextos.
Ao apresentar ao professor a possibilidade de revelar sua história sem medo
de parecer menos científico, a formação continuada instiga-o a “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” (Josso, 2007:
420). Ao mesmo tempo em que este encontro consigo mesmo revela rupturas
com antigas concepções e ações, evidencia também ligações com o contexto
histórico, o que se traduz no fazer pedagógico e em mudanças atitudinais em
relação ao grupo. O professor percebe que está em constante movimento.

716
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Figura 1. Bibelô de Louça/ Origem Familiar. Arquivo da autora.

proposta trazia ainda a ideia de englobar mais de uma disciplina no processo
criativo, neste caso, foi realizada uma parceria com a disciplina de Gravura, coordenada pelo professor Cláudio Garcia.
O objeto por mim escolhido foi um “bibelô” (Figura 1), um cachorro de
louça de origem familiar, que remete ao lugar onde me fiz e me faço pessoa
e arte educadora. Devido a isso, decidi começar por minha história de vida.
Meus pais, colonos de fazenda, vieram do Estado de São Paulo para o Paraná
na tentativa de adquirir terra própria e aqui construir uma nova história. Trouxeram na bagagem dois filhos e um na barriga. Aqui, a família foi crescendo e
o sonho se tornou realidade. Em meio a essa história, encontrei o objeto para
esta proposição, a saber: meu cachorro de louça que chegou em casa no ano
de 1960, trazido por meu pai. Ao passar por uma das lojinhas simples que circundavam a antiga rodoviária de Santa Mariana (cidade no norte do estado do
Paraná — Brasil), ele avistou, na prateleira do Josias, um mascate que percorria

Quando se analisam de maneira atenta os conteúdos que são desenvolvidos de forma
explícita na maioria das instituições escolares e aquilo que é enfatizado nas propostas
curriculares, chama fortemente a atenção à arrasadora presença das culturas que podemos chamar de hegemônicas. (Santomé, 2001: 161)

Figura 2. Sequência de imagens — Parada de ônibus no município
de Santa Mariana — 1960. Bibelô de louça. Vista aérea do Sítio Santa
Mariana — 1991, Santa Mariana, Paraná. Arquivo da autora.
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as fazendas vendendo os mais diferentes produtos, o meu Cachorro de Louça.
Segundo meu pai, a lojinha fazia parte do caminho percorrido pelos migrantes
que vinham desbravar o sertão do Paraná, o Norte Pioneiro. Meu pai resolveu
levar o bibelô (Figura 2) para decorar nossa casa; seria um objeto que traria alegria, beleza e arte ao nosso lar. Assim, meu pai desvelou que o gosto estético não
é privilégio de determinada classe social.
Ao analisar esta experiência e ao entrar em contato com autores, artistas e
teóricos, percebo o quanto meu pai ensina a mim, à escola e à educação, pois, tradicionalmente, privilegiamos determinadas representações do que pode ser arte
ou não, do que pode fazer parte do currículo ou não. Estudos como os de Ivone Richter (2009), Arthur Efland (2005), Santomé (2001) e tantos outros apontam para
um currículo multicultural no ensino da arte, que englobe a estética do cotidiano
e os saberes e fazeres culturais das minorias. De acordo com Santomé:
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Fica evidente, assim, que os currículos devem incluir, de algum modo, as vozes
daqueles para os quais são construídos.
Percebi que o bibelô não só fez parte da vida de todos os que vivem ou viveram na casa adornada por ele, mas foi capaz de provocar sensações, emoções e pequenos prazeres cotidianos, conforme relatos de pesquisa feita
com os oito filhos. O objeto, aos poucos, revelou verdades e saudades, presenças e ausências, além de afinidades que já existiam. Certamente, somos
cúmplices, construtores e guardiões de nossas histórias de vida; precisamos
saber disso.
Ao percorrer a história do objeto, percebi que, impregnada de minhas experiências anteriores, fui capaz de interpretar o que foi significativo no entrelaçamento
das disciplinas, o que possibilitou a quebra de paradigmas, pois “estudamos muitos
conceitos na escola, mas sobre nós mesmos, quase nada” (Cunha, 2007: 15).
Num primeiro momento, durante o desenvolvimento da disciplina, fomos
convidados a narrar e a ouvir as muitas vozes trazidas via objetos; foi o tempo
da narrativa, de entrar em nosso espaço/tempo e no do outro. O entrelaçamento das disciplinas de Metodologia e Poética se deu por meio da linguagem da
gravura. O Professor Cláudio Garcia, na disciplina de Gravura, aceitou trabalhar de maneira interdisciplinar com o objetivo de explorar as diversas possibilidades que o objeto poderia propiciar. Assim, foi introduzido o desenho de observação e atividades de aproximação e distanciamento do objeto. Ao término
dessas atividades, cada um pode escolher o material que julgasse melhor para
as primeiras investidas na gravura. Optei por algo que nunca havia realizado a
xilogravura. A partir daí, fui dando vida ao meu cachorro de louça por meio de
entalhes e da tinta uniforme que, ao passar pela prensa, registrava com precisão
as marcas impressas na madeira. Cada novo entalhe resultava em mais luz na
matéria, na educação e na vida.
Saboreei cada traço, cada sulco, cada nova descoberta. A cada impressão,
um novo detalhe foi necessário e, às vezes, as mãos e os braços doíam, mas se a
persistência e a paciência são elementos essenciais à gravura, vejo que, de fato,
o cachorro de louça (Figura 3) lembra meus pais, que, apesar das dificuldades,
não desistiram nunca, nem dos sonhos, nem de nós.
Não é possível ser a mesma após passar por este processo de ensino aprendizagem, como diz Dworecki “é importante que eu faça, para saber conduzir e
entender processos” (Dworecki, 2006).
Quando me deparei com meu Cachorro de Louça (Figura 4) escapando da
folha, não por intenção minha, mas porque ele quis deixar sua impressão imperceptível no rolo que espalha a tinta, eu não tive mais dúvida, o trabalho falava por si. O próprio objeto revelou que ele queria ser mais. Assim, conclui que
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não é possível aprender sem apreender e sem se desprender. Quanto mais me
aproximei do objeto, mais me distanciei dele. Percebi que o não objeto falou
muito mais, na verdade, foi o fio condutor para o entrelaçamento das relações
familiares, para a amenização da dor das perdas e como indicador de caminhos
e possibilidades de compreensão da arte. Desse modo, assim como pude vivenciar uma didática, um novo caminho metodológico para o ensino de artes,
também possibilitei que meus alunos experienciassem um processo próprio, de
acordo com a realidade do lugar.
3. Arte, preservação e cultura: um caminho possível!

Para que o projeto vivido por mim na graduação pudesse desdobrar na minha
prática docente na escola básica tive que reorganizá-lo, para que o mesmo estabelecesse relação com o lugar/escola onde atuo e com a cultura dos estudantes.
O foco do trabalho foi o Parque Estadual Mata São Francisco criado em 1994
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Figura 3. Sequência de imagens fotográficas no laboratório de Gravura
UEL — 2011. Bibelô de Louça. Desenho em grafite 21 × 29,7cm (2011).
Xilogravura 18,5 × 22 cm (2011). Arquivo da autora.
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Figura 4. Gravura com representação do bibelô em Linóleo 30 × 50 cm e
gravura em isopor 20 × 35 cm — Sem Título (2011). Arquivo da autora.

e localizado entre as cidades de Santa Mariana e Cornélio Procópio (Paraná /
Brasil). Além de ser um espaço de lazer é também um locus de pesquisa e Centro de Educação Ambiental.
No dia 22 de agosto de 2011 realizamos uma visitação ao Parque, a mesma
foi acompanhada de palestra, vídeo educativo com o tema: “Unidades de Conservação”, o qual abordava a biodiversidade no Paraná, a Educação Ambiental,
o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e a Recreação em contato com a natureza. Depois foram convidados a percorrer as trilhas, ouvindo as histórias do local
contadas pelos monitores do parque. Durante este trajeto iam fazendo paradas e
realizando atividades (Figura 5) como: frottage e desenhos de observação.
Conforme combinado, no dia 08 de setembro de 2011, os alunos acompanhados pelos professores fizeram uma visita/viagem aos moradores da cidade, que foi
acompanhada de entrevista sobre o lugar, reflexões sobre a memória e os objetos
destas pessoas, que estavam impregnados das suas vivências. Os pioneiros participantes da entrevista foram selecionados pelo grau de afetividade que já possuíam com os alunos: Luiz Gonzaga Martins, 73 anos e Rosinha Dipietro Spagolla,
86 anos. Ambos residentes em Santa Mariana desde a sua fundação. Coube aos
entrevistados a tarefa de fazer um elo entre o trabalho desenvolvido pelos alunos
nas diferentes disciplinas e a história da construção do município dentro de suas
histórias e memórias. Os relatos foram carregados de sensibilidade, alegria, afeto e
conhecimento. Essas correlações estabelecidas ressoam na fala de Nóvoa:
[...] Só uma história de vida põe em evidência o modo como cada pessoa mobiliza os
seus conhecimentos, os seus valores, as suas energias, para ir dando forma a sua identidade, num diálogo com os seus contextos. (Nóvoa, 1995: 116)

Ao finalizar a entrevista os alunos foram convidados para conhecer as fotos, os
móveis numa visita/viagem pela casa da entrevistada. Digo uma viagem, pois a
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Figura 5. Seqüência de atividades artísticas
realizadas durante a visitação no Parque Estadual Mata
São Francisco (Agosto 2011). Arquivo da autora..
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mesma se configurou como uma viagem no tempo. Todos fomos, pouco a pouco,
nos inteirando da história da casa, dos móveis, do lugar, dos ofícios, das profissões, dos deslocamentos, das migrações, de como eles chegaram até ali e se tornaram parte da cidade, da história (Figura 6).
Esta visita/viagem no tempo foi uma maneira de colocar os alunos em contato com a história do lugar, não uma história registrada em livros, mas uma

Figura 6. Imagens da Visita/Viagem
no tempo à casa de Dona Rosinha em Setembro
2011. Arquivo da autora.

história viva. Ao tomar contato com a história por este viés, mais uma vez, a narrativa se fez presente. As narrativas exigem uma predisposição especial para ouvir, em tempos que se mostram tão apressados; cabe à escola criar este outro tempo, tempo de parar, escutar. Ouvir e procurar compreender o outro pode ser um
caminho interessante para se criar outros modos de operar a vida, de construir
modos dialogados para se compreender o outro e a si mesmo.
Ao retornarem à escola, com as narrativas ainda latentes, os alunos foram motivados a trazer para o universo da produção artística aquilo que viram, tocaram
e sentiram. Por meio de desenhos de memória, imaginação e gravuras trouxeram para a bidimensionalidade aquilo que vivenciaram, tanto na visita ao parque,
quanto a casa dos pioneiros de Santa Mariana.
Considerações finais

Acreditamos que o caminho do conhecimento foi-se fazendo no percurso da
graduação, ideias foram sendo sedimentadas, assim, é possível ouvir o ressoar
das vozes de diferentes autores, um na linguagem do outro, tão distantes e tão
próximos. O fato de termos partido do lugar certo nos propiciou a chegada. Neste movimento de encontro com o outro, fica claro que a aprendizagem depende
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das características individuais e do quanto cada um se dá a conhecer. O objeto
apresentou-se timidamente girando em torno de mim, minha família, meu lugar.
A princípio, pareceu que permaneceríamos ali, um a olhar para o outro. À medida que as disciplinas do curso iam acontecendo, meu olhar e o repertório da arte
passou a ressignificar o saber local, embasado nas histórias de vida, dimensão
esta que é defendido por Paulo Freire, António Nóvoa e Marie Christine Josso.
Essa incursão na história revela que já não estou mais falando deste objeto como
algo isolado, pertencente a uma família do interior do Paraná-Brasil, mas de algo
cuja presença me levou a descobrir, ressignificar experiências, ligar, integrar
e articular o conhecimento. Ele, o objeto encarnado, cumpre sua missão de ser
ponte, fenda, luz e mediação. Fisicamente, não estive, neste tempo, muito longe
das distâncias entre Santa Mariana e Londrina, mas viajei em pensamentos, em
palavras. Viajei pelas imagens e nas imagens. Meu olhar foi ampliado, meus caminhos teóricos e práticos foram alargados e provocaram desdobramentos em
mim e em minha sala de aula. Alarguei meu mundo sem deixá-lo.
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Resumo: Este artigo é resultado do Programa

Institucional de Bolsa de Iniciação à DocênciaPIBID-CAPES/DEB Edital nº02/2009, da área
de Artes Visuais, implantado na Universidade
Estadual de Ponta Grossa. Objetiva-se a articulação entre a Universidade e a Escola, com
processos colaborativos e investigativos em
artes visuais.
Palavras chave: PIBID / Artes Visuais /
formação inicial e continuada / docência /
colaboração.

Title: Institutional Programme of Teaching

Training — PIBID: research and collaborative
processes on visual arts
Abstract: This article is the result of the Institutional Program to Teaching Training -PIBIDCAPES/DEB, Proclamation nº 02/2009, from
the area of Visual Arts, at University of Ponta
Grossa-UEPG.The objective is the articulation between the University and the School, between collaborative processes and research on Visual Arts.
Keywords: PIBID / Visual Art / initial and
continued training / teaching / collaboration.

Introdução

O modelo convencional de formação inicial e continuada dos profissionais de
educação, vem sendo muito questionado na atualidade, sendo assim a formação inicial para a docência é entendida como processo contínuo e permanente
de desenvolvimento o que exige do futuro professor nessa formação à disponibilidade para o aprendizado, do ensinar e aprender, da cultura escolar na qual
ele se insere como profissional e como pesquisador de sua própria pratica. O incremento acelerado às transformações rápidas no conhecimento cientifico, na
cultura, nas artes, nas tecnologias de comunicação e de produção em arte, são
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elementos básicos para a construção do currículo escolar. Assim sendo, a interrelação entre aprendizagem para a docência, e as ações compartilhadas com o
profissional em atuação, entende-se, que a formação continuada deve ser sempre parte integrante do exercício profissional de professor. Essa perspectiva
leva a afirmar a necessidade de transformar o modo como se dão os processos
formativos de formação inicial e formação continuada para criar novas narrativas de formação e autoformação que promova o desenvolvimento profissional
integrando as diferentes instituições.
Nesta direção é que nos propomos nesse projeto diante do desafio da graduação plena em Artes Visuais, porque ao analisar a formação inicial é preciso levar em conta as demandas de atuação do professor tanto em relação
a função social depositada à escola, quanto em relação a necessidade emergente de aprender a ensinar e aprender a pesquisar na escola e universidade.
Neste sentido pretende-se uma iniciação para a docência como práxis, desenvolvendo o saber cientifico especializado em sua reflexão teórico/prático.
Isto supera a visão de que o futuro professor tem a incumbência de integrar e
transpor tudo o que aprender na esfera do “saber” para a esfera do “saber-fazer”, negando-lhe a possibilidade de experiência a reflexão coletiva e colaborativa orientada sobre a totalidade complexa de pratica educativa escolar em
suas múltiplas dimensões. Para superar a visão tradicional ainda presente na
escola e o Curso de Licenciatura em Artes Visuais na universidade, o processo
de formação inicial para a docência, requer a organização curricular escolar
e institucional capaz de estabelecer uma ligação visceral entre a escola de
formação e o sistema de ensino escolar, como um campo de atuação comum
compartilhado e colaborativo.
Neste sentido a iniciação a docência possibilitara a representação da tarefa
educativa em construção durante a formação inicial superando o choque com
a realidade complexa da pratica: a vida cotidiana do ensinar e aprender Artes
Visuais na escola e da sala de aula na qual o futuro professor terá que tomar
decisões, este sem ter parâmetros de atuação por não vivenciar processos formativos no campo de atuação profissional para constituir-se em seu desenvolvimento profissional, é um desafio que vivenciamos.
Esse processo de implementação de Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência- PIBID, como processo de aprendizagem para a docência no
espaço da atividade profissional futura, ganhará consciência desse momento e
atuará como “aprendiz crítico” se os professores (supervisores) e os formadores
com repertorio e já experiente, souberem ter uma escuta atenta do futuro professor com seu processo de crescimento formativo e forem permeáveis aos questionamentos e críticas que o acadêmico em formação docente possa vir fazer.
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O Programa PIBID desafiou como Política Pública na melhoria das Licenciaturas no Brasil, e do Magistério em especial, pois alavanca o ensinar e
aprender colaborativos com a mediação de professores, no intercâmbio e parceria em experiências de investigação-ação e documentação do trabalho pela
pesquisa. Este trabalho de formação provoca desafios aos formadores, como o
espaço de interlocução em que possam analisar a própria prática de formação
inicial e da formação continuada, como também as práticas de outros formadores e suas narrativas pedagógicas para a atuação na Educação Básica.
O Programa Institucional de Iniciação à docência e as Artes Visuais

O Pibid é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação
de professores para a educação básica. O programa concede bolsas a alunos 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. 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 objetivos do
Programa são:Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; contribuir para a valorização do magistério; elevar a qualidade da
formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básica; inserir os licenciandos no
cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem
a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem;
incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores
como co-formadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos
processos de formação inicial para o magistério; e contribuir para a articulação
entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. (http://www.capes.gov.br/
educacao-basica/capespibid)
Entretanto as Instituições de Educação Superior interessadas em participar
do Pibid apresentam à Capes seus projetos de iniciação à docência conforme os
editais de seleção publicados.. As instituições aprovadas pela Capes recebem
bolsas e recursos de custeio e capital para o desenvolvimento das atividades
do projeto inscrito das Licenciaturas e nestas se insere a Licenciatura em Artes Visuais da UEPG / PR. Os bolsistas do PIBID foram escolhidos por meio
de seleções promovidas por cada IES. Assim são cinco modalidades de bolsa

O PIBID e os processos colaborativos e investigativos em artes visuais

O projeto conta com um grupo composto por dois professores que atuam no
Curso de Licenciatura em Artes Visuais e lotados no Departamento de Artes da
UEPG/PR. Também participam 15 bolsistas acadêmicos do Curso de Licenciatura em Arte Visuais da UEPG e uma professa de Artes Visuais-supervisora PIBID
selecionada por edital atuante na escola envolvida e pertencente da rede pública
de ensino do Núcleo Regional de Educação da cidade de Ponta Grossa-Paraná.
O Projeto I, foi dedicados a construção e realização de uma entrevista
sócio-antropológica na comunidade do entorno da escola, numa pesquisa de
campo objetivando conhecer a realidade do contexto escolar. Isto foi uma atividade procedimental de investigação-ação, através de um roteiro previamente elaborado para entrevistas com os pais e ou responsáveis pelos alunos das
turmas envolvidas e com o professor de Artes Visuais da Escola (supervisor),
que acompanhou os acadêmicos no decorrer dos dois anos, e com os alunos do
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oferecidas pelo Programa da Capes aos participantes do projeto institucional:
1.Iniciação à docência; 2.Supervisão; 3.Coordenação de área; 4.Coordenação de
área de gestão de processos educacionais; 5.Coordenação institucional.
Atualmente, participam do PIBID 195 Instituições de Educação Superior de
todo o país que desenvolvem 288 projetos de iniciação à docência em aproximadamente 4 mil escolas públicas de educação básica. Com o edital de 2012, o
número de bolsas concedidas atingiu 49.321, o que representa um crescimento
de mais de 80% em relação a 2011.Sendo assim, o PIBID se transformou em
uma Pólítica Pública para a valorização do Magistério e as Licenciaturas.
Nesta direção em 2009 têm origem o Projeto PIBID de Artes Visuais, aprovado pelo PIBID/CAPES/DEB pelo Edital nº 002/2009. Isso serviu para lançar
os objetivos gerais da formação para a iniciação da docência de acadêmicos do
Curso de Licenciatura em Artes Visuais, compartilhada com os professores da
Educação Básica, conhecedores da realidade e cultura escolar atuarem como
co-formadores dos acadêmicos do Curso de Licenciatura em Artes Visuais, sendo a escola, a sala de aula e comunidade, o cenário para aprender investigando
e atuando na iniciação à docência, no espaço de atuação profissional futura — o
espaço da escola. Com 15 acadêmicos de iniciação à docência da instituição, se
envolvendo no Grupo de Estudos compartilhado e colaborativo, num processo
teórico pedagógico emancipatório a partir da problematização e conhecimento
da realidade concreta da escola, da turma e sala de aula em que atuou, num
processo de intervenção na prática pedagógica escolar de forma colaborativa
e investigatória, mediada pelos projetos de ações I, II, III e IV, que passamos
a configurar.
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ensino Fundamental do 6º ao 9º anos. Assim, esta entrevista sócio-antropológica abarca seis eixos,visando a investigação-ação da realidade, dando origem
a temas geradores, que segundo Freire (1987: 101) “envolve a investigação do
próprio pensar do povo. Pensar que não se dá fora dos homens, nem num homem só, nem no vazio, mas nos homens e entre os homens, e sempre referido
a uma realidade.”
Assim a pesquisa no primeiro momento foi realizada nas casas das famílias
dos educandos (alunos de ensino fundamental) visando conhecer a realidade
em situações concretas, contemplando os eixos:
— Constituição familiar — origem — direitos e diversos dos filhos lazer religiosidade;
— Trabalho dificuldades que enfrentam na vida. Violência;
— Saúde/doença; meio-ambiente infra-estrutura;
— Melhorias sociais participação em entidades de bairro;
— Expectativas em relação a escola — concepção pedagógica: papel do professor,
conteúdo de artes visuais, metodologia e avaliação;
— Cultura, arte e educação — produção e criação — arte como bem e representação
social-educação estética, artística, tecnológica e visual na atualidade.

Esse processo foi registrado um Diário de Campo de todas as etapas até
chegarmos aos entrevistados, descrevendo os pormenores de tudo. Para Freire
(1997: 73) “as entrevistas revelam desejos, frustrações, desilusões, esperanças,
desejos de participação e freqüentemente certos momentos altamente estéticos da linguagem popular.”
Todo esse estudo pelo envolvimento colaborativo da Grupo do PIBID, foi
possível chegar ao “complexo de conhecimento” a ser trabalhado com os acadêmicos e professores para organizar os conteúdos escolares num movimento
constante de ação- reflexão-ação, articulando temas da realidade dos educandos aos saberes científicos da instituição escolar, tendo a clareza da contradição
das interfaces sócio–históricas do vivido, percebido e concebido da comunidade e dos alunos, e a relação do saber espontâneo vivido e o saber cientifico e
artístico correlato (Vigotsky, 1989).
O acadêmico devera buscar o tema e sub-tema de trabalho de Iniciação
frente a proposta pedagógica emancipatória na escola, quanto a forma de abordagem e significado da formação cidadã dos envolvidos.
No Projeto II, com um total de 100 horas — distribuídas no segundo semestre do ano de 2011 esse projeto foi inserir a participação em reuniões de planejamentos da escola e de planejamento das aulas na organização da atividade pratica educativa tendo em vista os temas levantados da realidade da comunidade

...un processo social. Enfoca lãs prácticas sociales em la educación, los entendimientos
cuyo significado solo puede compartir-se em El processo social Del lenguage y em la
situaciones sociales, lo que incluye a lãs instituciones educativas.No solo implica que
El investigador activo reconozca El carácter social de la educación,sino que además
Le compromete a extender El processo para que otros colaboren em todas lãs fases de
la investigación-acción.

Neste sentido, a prática de iniciação à docência a ser realizada na escola constituiu-se em ações colaborativas,desenvolvidas,planejadas e re-planejadas conjuntamente pelo coletivo dos membros envolvidos, tendo como base a premissa da investigação-ação educacional emancipatória, visando a reconstrução da
prática pedagógica e educativa no ensino fundamental na área de Artes Visuais.
Já num terceiro momento com o Projeto III, com total de 200 horas entre
participações em sala de aula e fora dela,buscou-se a preparação de material
didático e a experienciação da atividade de docência de ensinar artes visuais. A
sala de aula e outros espaços na escola foi o espaço principal de laboratório e de
investigação e iniciação à docência, no sentido de auxiliar em colaboração com
o professor de artes visuais, enquanto aprendiz de forma crítica.
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escolar detectada pelas pesquisa sócio-antropológica e que problematizados os
dados constituíram-se em Rede Temática.
As observações participantes dos acadêmicos foram realizados permanentemente durante a execução do projeto num processo de planejamento, ação,
observação, reflexão, e re-planejamento, através da Espiral Cíclica de Carr &
Kemmis (1988). Esse aprofundamento de investigação-ação educacional subsidiada pelo autor citado acima,complementa de forma mais contundente a
abordagem Dialética, pois estabelece uma “práxis” concreta vigilante e crítica
da ação-reflexão investigada, geradora de uma nova ação critica na prática educativa em relação aos saberes da arte..
A formação de iniciação para a docência num processo investigativo, contribui no sentido de elevar o nível de compreensão da equipe de pesquisa (supervisor–professor da escola, coordenador deste e acadêmicos em iniciação
a docência) sobre a prática de ensino na escola alvo e o conhecimento sobre
o contexto social em que esta inserido, ocorrendo um permanente processo
empírico — reflexivo construindo as bases nucleares da proposta teórico pedagógica e metodológica deste processo formativo com pesquisa (planejamentos, ações, observações, e reflexões da própria prática para um planejar
compartilhado em seminários e encontros de organização de trabalho educativo escolar em Artes Visuais).
Ainda segundo Carr & Kemmis (1988: 193) a investigação-ação propicia
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O professor de arte da escola colabora na formação de iniciação a docência, a medida que possibilita ao acadêmico em formação inicial a planejar-agir-refletir e replanejar de forma vigilante, tencionando e expondo o licenciando
a situações desafiadoras, considerando os saberes experiências, construídos ao
longo da sua formação acadêmica e dos saberes construídos / vividos no processo permanente da ação-reflexão-ação compartilhada entre professores e
acadêmicos em iniciação para a docência em Artes Visuais,na participação e
no esclarecimento de dúvidas dos alunos em sala de aula; oficinas ministradas
tendo em vista as temáticas elencadas da realidade concreta social dos alunos;
participação dos acadêmicos em projetos da escola;contribuição de experiência com materiais alternativos para a criação e produção artística em sala de
aula ou outro espaço da escola ou fora dela; participação na elaboração de material didático; colaborar na organização de atividades em espaços não formais
de ensino; visitas em espaços culturais e artísticos na cidade e fora dela em museus, exposições em arte.
Cada observação e/ou participação o bolsista realizou o diário de professor
(Pórlan & Martin,1997),cujo registro servirá para análise e novas problematizações e avaliações. Produziram objetos pedagógicos com materiais áudio-visuais a serem utilizados em multimídias disponibilizada pelo governo estadual
em todas as escolas do Estado do Paraná. Utilizaram os computadores dos laboratórios para produção em arte digital.
Também o acadêmico de iniciação a docência planejou e executou atividades de docência em Artes Visuais com alunos do ensino fundamental. Isto
possibilitou o acadêmico vivenciar e inserir os alunos em atividades de docência que não tinham o caráter formal de regência em uma turma especifica. Isto
propiciou a continuidade de projeto IV, a ser realizado no segundo ano do projeto, com um total de 360 horas entre planejamento, pesquisa, execução e análise de docência com autonomia docente e responsabilidade como professor
em exercício da docência colaborativa com o professor de arte da escola, com
conhecimento em arte sob temáticas desenvolvidas e realizadas pelos alunos e
bolsista de iniciação a docência sob uma curadoria,sob a tutoria dos acadêmicos bolsistas e os professores supervisores, socialização e aplicação do conhecimento da docência em eventos locais,regionais,nacionais e internacionais,
e ainda de participação em uam coletânea da área de Artes Visuais do PIBID,
como co-autores e autores com artigos de sua autoria e de co-autoria com previsão de lançamento em julho de 2013. Isso tudo encanta e reencanta a poética
da docência inicial e continuada que deixa de ser solitária e disciplinar para ser
complexa e multimensional na perspectiva inter e multidiciplinar e transdisciplinar em que a arte e suas fronteiras expandem-se e são multireferenciais e
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colaborativas não delimitando territórios fechados como lugares e sim como
construção conjunta com o outro e com os outros na perspectiva ampliada das
Artes Visuais e suas relações interdisciplinares para compreender e viver no
mundo e com o mundo e pós-mundo.
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O EXPLORATÓRIO —
Referencial da qualidade
em Educação-Cultura
através das Artes Visuais
ELISABETE OLIVEIRA
Comissão Científica

Resumo: Analisa-se o evolver curricular em

Educação Visual desde os anos 40 em interacção cultural-educacional. Após desenvolvimento de um Exploratório-piloto de projectos
escolares inovadores, caracterizam-se projectos da presente década, como referencial para a
auto-eco-compatibilização do currículo, práticas escolares e formação de professores — com
qualidade e comparatividade internacional.
Palavras chave: arte-educação / currículo /
eco-investigação-acção / exploratório / formação de professores.

Title: The EXPLORATORY: A quality referential

in Education-Culture through the Visual Arts  
Abstract: Visual Education curriculum since the
‘40s is analysed in a cultural-educational interaction. After the development of a pilot-Exploratory
of innovating school projects, present decade projects are characterized, as a referential for selfeco-compatibilization of the curriculum, school
practice and teacher education — with quality
and international comparativeness.
Keywords: art-education / curriculum / ecoaction-research / exploratory / teacher education.

Introdução

O nosso âmbito de investigação incidiu prioritariamente sobre a educação (estética) visual — Educação Visual — para o 3º Ciclo Básico e o Ensino Secundário
(idades: 12-18), preocupando-nos especialmente a formação garantida a todos,
ao terminarem a escolaridade obrigatória. Na formação dos actores Educacionais em Artes Visuais — professores, investigadores e outros parceiros culturais —, a nossa longa e intensa investigação-acão resultou na compreensão de
ser necessário formar-se um referencial da qualidade possível, para se poder
orientar e valorar os projectos escolares em emergência. Referiremos as duas
questões prévias que requereram investigação, na busca desse referencial:

Verificámos, pela análise de conteúdo às representações dos alunos sobre a
experiência prosseguida, em duas turmas de 1977/78, primeiro ano da Arte/
Design (9º ano), e em inquérito postal de 1982 (50% de respondentes), que os
projectos nas Unidades Didácticas poderiam atingir e ser orientados em 3 dimensões / funções:
— Material / Tecnológica,
— Social / Comunicativa,
— Ontológica / De-organização-de-vida.
Com os formandos foi possível operacionalizar a valoração do processo de
desenvolvimento dos alunos e sua resultante, chegando-se aos parâmetros:
conhecer + fazer + ser = viver; e com adaptação à tipologia dominante, a cada
projecto (Expressão-não condicionada, Design, Geometrias, História de Arte,
Tecnologias…). Concluímos da importância de o conhecimento ser em auto-eco-compatibilização, em actualização sustentada: a cada questionamento;
entre os trabalhos resultantes de cada Unidade Didática; e entre os projectos inovadores emergentes. Nesta base, em 2004/5 defendemos o primeiro
Exploratório-Piloto em Tese de Doutoramento (Fac. Psicologia e Ciências da
Educação, Universidade de Lisboa), selecionando 152 projectos desde os anos
40 — que actualizámos para 200 Fichas em 2010/11, em CD (Oliveira, 2010); e
passamos à tentativa de que se torne sistemático.
1. Períodos da Educação Visual desde os anos 40 em interacção cultural

Nesta comunicação apresentamos um Construto (Quadro 1) em que interpretamos os âmbitos interaccionais em que os períodos curriculares e os projectos em Educação Visual recolhidos diversificadamente no país e incluídos no
Exploratório-piloto, terão evolvido; e, no capítulo 2, incidiremos na tipificação
dos Projectos mais inovadores que conseguimos localizar na presente década,
em âmbitos de exploração: não se trata de modelos a reproduzir, mas de um referencial para a qualidade e não retrocesso; e de uma base para comparatividade internacional. Sem defender uma linearidade ou determinismo de percurso,
verificamos que o trabalho do aluno terá transitado do exercício ao trabalho de
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— A que alcance actual de desenvolvimento integral (capacidades e competências dos alunos) conduziu o evolver curricular?
— Que desenvolvimento estético-integral é possível aos jovens, integrando
as suas experiências em expressão não-condicionada, design e apreciação visual?
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Figura 1. Construto da educação estética visual e do seu
processo de aprendizagem (na ordem da interacção/crescimento
na escola) — construto visual analítico-hipotético de uma
estrutura de âmbitos interactivos. Exploração curricular (cultura
omnipresente). Âmbitos interactivos — (11) ênfases — Investigação
de Projectos pelo final da Escolaridade obrigatória.

1.1 Período 1. (Desde 1936) 1947: PRÓ-IMAGINAÇÃO

Capacidades a desenvolver: Observar; reproduzir. NB: Só havia lugar para a
imaginação ao preencher formas no desenho decorativo…
1.2 Período 2. 1948-1970 — EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA ARTE

Capacidades a desenvolver: Observar; reproduzir, criar. Betâmio de Almeida
consegue a oficialização do Desenho Livre. Manuel M. Calvet de Magalhães
preconiza o Desenho subjectivo espontâneo, dissemina os concursos Natal — e
Ponte — visto pelas crianças e promove sessões culturais interdisciplinares. Datará de Viseu, 1913, com Almeida Moreira, a primeira interacção Escola-Museu
(Oliveira, 2010: 105); e em 1953, J. Ribeiro Couto oferece cinema e Madalena
Cabral guia visitas às crianças, no Museu nacional de Arte Antiga. Cecília Menano, desde 1949, abriu a Escolinha de Arte. Em 1957, a APEA (Associação Portuguesa de Educação através da Arte), com Artistas e Educadores relevantes
na cultura portuguesa, assume o conceito de Herbert Read, de que a pessoa é
essencialmente um artista, conceito impulsionado pela INSEA (International
Society for Education through Art) (1951; reconhecimento UNESCO: 1955),
pós-2ª Guerra Mundial. A ONU proclama a Declaração dos Direitos da Criança
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projecto (anos 70) e ao projecto de trabalho (anos 90). Notamos que se integram
aprendizagens nos diversos componentes considerados no teste de Kolb, que
Jean Berbaum (anos 90) aferiu (Oliveira, 2010: CD anexo 1.28): Experiência concreta, Observação reflectida; Conceptualização abstracta e Experimentação activa;
acessíveis aos perfis de acomodador, assimilador, convergente ou divergente. Identificamos ênfases das explorações de aprendizagem (11, porque nos circunscrevemos a figuras de 11 tipos); mas a interacção e a especificação são abertas.
O construto da Figura 1 inclui âmbitos interactivos, sendo o mais vasto o do
envolvimento material, onde se inscrevem o desenvolvimento humano (instrumental e comunicacional), com a linguagem / cultura especificada — arte, ciência, técnica, filosofia e educação; no centro está o processo de aprendizagem,
na interacção professor-alunos, assinalando-se-lhe a educação estética visual
(VAE): é viabilizado pela energia de transformação que permite fazer acontecer… o possível, tendendo ao imaginável.
Da nossa investigação sobre os Programas de Educação Visual das reformas
curriculares desde os anos 40, e dos Projectos do currículo concretizado, emergiram os 7 Períodos seguintes (recorde-se que Eisner — que trouxemos a uma
Acção de Formação para professores e inspectores, na Fundação Gulbenkian
com colaboração da DGES em Maio 1980 — acentuou também os currículos
oculto, subentendido, e omisso, impedido de acontecer):
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em 1959-11-20 e a expressão artística infanto-juvenil é considerada factor de
paz e esperança.
A FCG, oficializada em 1956-06-18, inicia a sua acção transformadora da
cultura do país.
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1.3 Período 3. 1970-1974 — FORMAL

Capacidades a desenvolver: Observar; reproduzir, criar; compreender valores
estéticos; ver; criticar. Desde 1968 se afirma a influência do curso básico de
arte, inglês, e da Bauhaus, levando a que o aluno componha o seu trabalho mas
sendo a metodologia alheia à sua motivação.
1.4 Período 4. 1974 — 1975 — CULTURAL-COMUNICATIVO

Capacidades a desenvolver: Educação visual, aproximando programas do
Preparatório, Liceal e Técnico. Com a revolução pacífica do 25 Abril 1974, a liberdade de expressão impulsiona as artes em geral e, em especial, o cartoon,
a banda desenhada, o graffiti e a arte pública não oficial, o cartaz, o fanzine, o
videograma, o cinema, as artes do espectáculo na rua e poesia e a canção; movimento cultural, popular, em que as Forças Armadas alfabetizam aldeias. Em
1972 o currículo de educação artística é concebido com os domínios produtivo,
crítico e cultural, com objectivos expressivos (Eisner, 1972): consideramos que é
já desde aqui que se afirma a cultura visual no currículo, internacionalmente
e em Portugal, pela apreciação de Arte. E também em 1972, Arquimedes Silva
Santos funda a Escola Superior de Educação pela Arte — pela integralidade das
expressões em Educação, depois de ter criado no CIP-FCG a Psicopedagogia da
Expressão Artística.
1.5 Período 5. 1975 — 1990 — INTEGRADO-ENVOLVIMENTALISTA

Capacidades a desenvolver: Ver, criar, comunicar, intervir (em Envolvimento e
Interioridade humana). A ênfase das práticas passa de exercício para trabalho de
projecto. Em 1977-1978 co-programámos Arte/Design — opção vocacional, 9º ano,
sendo Betâmio o coordenador, com influência das experiências alemã (observada por Danilo Sobral); italiana, de Bruno Munari em especial; e de Inglaterra,
onde Sá Nogueira fora bolseiro. A motivação é agora interaccional, entre os alunos (trabalho de equipa; teoricamente sendo revitalizados conceitos de Dewey
de aprender fazendo, e já para o presente) e a valorização envolvente: o Ensino
Secundário (1975-80) inclui um 12º ano de Serviço Cívico; notamos que remontam a Dezembro 1968 — Fevereiro 1972 as Notas para um manifesto de arte ecológica, de Alberto Carneiro, expostas em Serralves 2013. Joseph Beuys, no sentido
de uma escultura social, já fala de uma futura interpretação da cultura que tem de
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nascer da arte (Oliveira, 2010: 41); e, se por um lado prossegue uma linha antroposófica — vinda de Rudolf Steiner (1861-1925), criador da pedagogia Waldorf que
valoriza o projecto de vida, por outro lado cria happenings, performances e instalações, práticas só aparentemente aleatórias já iniciados por Alan Kaprow (19272006), as quais, com a assemblage, abrem campo a explorações escolares formativas e interativas. Este período integra a revolução tecnológica em Portugal:
computador (1980; comercialização IBM 1984); telemóvel (CTT, final de anos
80); e internet (UL, anos 90). Desde 1988, a APECV amplia a intercomunicação
e formação dos Professores de Educação Visual. O diálogo com a Arte Educação do Brasil, vem da Escolinha de Arte de Augusto Rodrigues, 1948; e desde o
Congresso Mundial INSEA, Rio de Janeiro 1984, destaca-se Ana Mae Barbosa.
1.6 Período 6 . 1990 — 2001/04 — FUNCIONAL — TECNOLÓGICO

Capacidades a desenvolver: Ver, criar/comunicar, intervir, com mediatização
tecnológica. A ênfase das práticas passa de trabalho de projecto a projecto de trabalho. Acentua-se a integração tecnológica, a internet ampliando a pesquisa
cultural e a comunicação, para a escala global; esta acentua-se com as Feiras
Universais Sevilha ’92 e Lisboa ’98. Ao nível do 2º Ciclo, funciona a Educação
Visual e Tecnológica, com um par pedagógico de Educação Visual e Tecnologias
— falsa área, a nosso ver —, só re-programada em 2012.
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Figura 2. Tecnologias. Trabalho do curso de
Operador Fotográfico. Prof Samuel Pinheiro. E. Sec.
Seomara da Costa Primo, Amadora, 2010.
Figura 3. Tecnologias. Estudo de cor com materiais
reciclados, Prof João Malhou. Esc. Sec. Ginestal
Machado, Santarém, 2010.
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Figura 4. Quotidiano / Acaso / Ciência. Movimento e Tempo. Prof. Sara Velasco.
Esc. Sec. António Arroio, Lisboa, 2008/09.
Figura 5. Quotidiano / Acaso / Ciência. Imagem e Imaginação — Colagem. Prof
Diogo Félix, Esc. Sec Seomara da Costa Primo, Amadora, 1997.
Figura 6. Património / História de Arte. A, Moda em papel (da cabeleira ao
sapato) inspirada em obras de 17 arquitectos de 14 nacionalidades. Prof João
Malhou. 56 alunos, 11º e 12º Aºs de Artes Visuais, E Sec Ginestal Machado,
Santarém, ’13. Desfile no restaurado Convº de S Francisco. (Assistª de 2500 Encºs
de Edº e famílias, a desfiles anteriores, reciclando tafetá e plásticos).
Figura 7. Eco-Intervenção. O velho triste da mala. ‘77/’78, Arte/Design 9º Aº. Prof
Elisabete Oliveira. Foto de exposição FCG, ’94, com o autor, António Loureiro.
Fontes: A. Professor respectivo.– Serviço Educativo. C. Própria.

2. Tipologia dos âmbitos interactivos nos projectos do Exploratório presente

Abordaremos o Período aproximado da última década, tipificando os projectos
emergentes: não se trata de reportar estatisticamente o que se está praticando nas
escolas portuguesas mas sim de investigar os projectos em que, à luz do referencial
do Exploratório-Piloto anterior, detectamos energia inovadora (Figuras 2 a 12).
A alta qualidade que julgamos ter captado de norte a sul do país, mostra-nos
que o professor competente / criador consegue orientar os alunos para experiências que atingem as três dimensões-funções atrás enunciadas, não só enfrentando os constrangimentos conjunturais mas eco-compatibilizando-se para a
qualificação do viver. Limitar-nos-emos, após as 11 categorias tipificadas com
trabalhos deste Exploratório, a uma reflexão sintética sobre essas experiências
e as suas implicações, não incluindo aqui Projectos apresentados nos Congressos Matéria Prima I e II (Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa),
que ficarão para futura análise mais aprofundada.
A Figura 6 é exemplo de serendipidade: ao criar uma personagem com desperdícios numa só aula, o Autor vislumbrou a transposição de forma-função do
enrolador de fita-cola plástico para pernas-pés de suporte da figura… O nosso
follow-up deve-se a considerarmos que a energía sugestiva deste trabalho ao longo
de décadas, será útil no presente Congresso; e deverá perdurar como património
imaterial da arte educação em portugal — englobável no exploratorio de pioneiros históricos e emergentes. Na reflexão sobre os Projectos focados, confirma-se a
acentuação Interaccional-Eco-Tecnológica com que caracterizámos o presente (sétimo) Período curricular. Cada Projecto responde a uma combinatória de indissociáveis necessidades do fazer acontecer. Se tal alcance é possível — implicando as
3 dimensões / 3 funções inicialmente identificadas, a Unidade Didática não deve
ser redutoramente limitada a exercícios, ou trabalho de projecto prescrito, devendo atingir o projecto de trabalho a partir dos alunos; mas garantindo que é adquirida a competenciação programada para cada nível escolar. Pode um Programa
ser vasto mas, com a interacção reconhecida, o Projecto pode responder a uma
simultaneidade de objectivos; e se nem todos os alunos puderem participar em
todas as modalidades, a comparticipação na experiência e apreciação partilhada
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Capacidades a desenvolver: Literacia: Artes-linguagens/contexto; expressão/comunicação/criatividade. A interacção global em Arte Educação dinamiza um Mapa
e a sua rede (1ª e 2ª Conferências Mundiais Educação Artística, UNESCO, Lisboa
2006 e Seul, 2010). E a APECV 2008, cria a riaea@yahoogroups.com da Península,
América Latina (e PALOPs). Mas além da rede, crescer-se-á em rizoma — sistema
aberto, de reenraizamentos autónomos e comunicantes (Deleuze & Guattari, sd).
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1.7 Período 7. 2001/04 — INTERACIONAL ECO-TECNOLÓGICO
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dos trabalhos resultantes serão cruciais para a auto-eco-compatibilização dos
avanços de todos, apurando o sentido crítico, a democraticidade da intervenção
e a construção de critérios de qualidade. O planeamento da Unidade Didática
incluirá esta avaliação formativa sumativa (após a avaliação formativa contínua,
ao longo dos trabalhos) e a disseminação (local / global); e ainda um brevissimo
duplo questionário anónimo / codificado aos alunos, não sobre se gostaram da
experiência, mas sobre o que terão avançado para melhor acção do Professor.
As teorias de sustentação das práticas educacionais em Educação Visual
tipificadas (das mais inovadoras na contemporaneidade), e do nosso reconhecimento (ancorado em investigação-acção) da necessidade da auto-eco-compatibilização, em actualização contínua — resposta à emergência quer quanto
ao envolvimento quer quanto ao modo de inter-aprendizagem — radicam em
conceitos-acção verificada, dos quais destacamos:
1.

2.

3.
4.

Psico-sociologicamente: — diálogo e empatia (Rogers, 1999) complexidade da interacção de tudo com tudo — em diálogo, recursividade e
hologramaticidade — (Morin, 1990); inteligencia colectiva na sociedade
do conhecimento (Levy, 1994); dinâmica da mudança de hábitos (Santos,
1994); interterritorialidade e hipertexto (Barbosa & Amaral, 2008);
Em Consciência, Aprendizagem, Autonomia e Criatividade: consciência da qualia, que identificamos com carácter, qualidade primeira, desde
os Collected Papers de Charles Peirce, 1958, que já Betâmio reflectia (Damásio, 2010); modalidades de inteligência oito (Gardner, 1996), que o
autor nos disse não ser dado adquirido que a melhoria numa, melhore
as outras — após referirmos que investigáramos que as melhorias em Expressão-não-condicionada e História de Arte são significativamente associáveis, mas não com a de design –; projecto de vida no proceso de aprendizagem (Berbaum, 1996); fluir do acto criador (Csikszentmihalyi, 1998);
Em Estética e intervenção do Professor (Parsons, 1999 in: Fróis, 2000;
Nóvoa, 2002; Perrenoud, 1996).
NOS QUESTIONAMENTOS MAIS PREMENTES, que estão subjacentes
às obras da Tipologia 2), mais abertas ao acaso — ou ordem caótica? — da
colagem ao desenho apoiado informaticamente: a Floresta Imaginária —
(2º ano, 2008) — é formalmente próxima das Fractal Flowers de Miguel
Chevalier, 2009 — Expo Arte e Ciência, 2009 — Ano da Criatividade).

743
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

Figura 8. Caracter / Desenvolvimento inter-pessoal Painel da E Sec de Valbom,
2007/08, Implantação 2012. Coord Prof Cristina Pinto.
Figura 9. Performance. Prof Teresa d’ Eça. E Sec Alves Martins, Viseu, em desenho,
alunos de 16-18 anos., Novº 2011. Síntese da referência pela Prof: Tópico lançado pela
associação activista local, Adamastor: Violência contra as mulheres e solidariedade
para com as mulheres do Afeganistão, privadas do direito de voto. 8 alunos
voluntariaram e, na Praça principal, com a colaboração de artistas e transeuntes,
pintaram um painel colectivo — Sem mulheres não há paz. 1 semana após, os voluntários
fizeram graffitis no local da feira semanal, para maior conciencialização da cidade
sobre o problema.
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Figura 10. Interacção Teatro Máscaras venezianas inspiradas na Comedia dell’ Arte
e em Pintores escolhidos; exposição com os alunos trajados à veneziana. Prof João
Malhou. E Sec Ginestal Machado, Santarém.
Figura 11. Interacção Escrita/Poesia. “Projecto 10x10,” Fundação Gulbenkian, 2013:
Apresentação no Colégio Sta. Doroteia: Posso escrever sobre mim? Coord da Prof.
Maria Bárcia, de Português (Escola Secundária Padre António Vieira) e Maria Gil, actriz:
interacção com a Expressão Visual nas auto-fotos e desenhos de cada um e nos
apontamentos do envolvimento. Fonte: Própria.
Figura 12. Interacção local — global. UISAP: Spaces and Places — Prémio Modern Tate
Gallery, UK: 259 Desenhos, 5º e 6º anos, num velho autocarro, IEJ — Instº Educativo
do Tojal, Porto de Mós. Profs. A. Cardoso, A Sousa, M Caetano e Rui Leitão, 2009.
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Figura 13. Ficha do EXPLORATÓRIO-Piloto: Projectos da Prof
Paula Lima. E Sec D João II, ’10. Setúbal, 8º. 9º e 10º anos: Blogue
da Turma 10º H; Animação de imagem; e máscaras venezianas.

A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

746

Interrogamo-nos sobre:
1.
2.
3.

4.

O sentido (Deleuze, 1969);
O teleantropos (Pimenta, 1999);
O lugar da criação humana em Arte: para além das teorías sobre o caos
e os fractals, na ordem do envolvimento: o Manifesto de Istanbul (Moura
e Pereira, 2011) enunciando: The great artist of tomorrow will not be human; e na Exposição Evolution, CCB 2013, aos seus robots poeta, pintor
e actor, Leonel Moura acrescentou esculturas por impresora 3D, a partir
de algoritmo computorizado. O Projecto 10x10-FCG, 2013, já apresentou experiências escolares ligadas à robótica, que não abordámos por a
acentuação não ser visual.
A acção do professor, na urgência, na mudança veloz (Perrenoud,
2006), (Rancière, 2010).

É esta atitude de questionamento do professor, em auto-eco-compatibilização
contínua com a mudança, que motive os alunos para assumirem o processo
criativo evolvendo rizomaticamente para a autonomía, socio-culturalmente
activos, que parece abrir caminho no desconhecido; e, como propôs Berbaum,
“tornar o organismo em que se actue numa organização aprendente, que deverá
ser a forma da empresa do futuro” (Berbaum, 1996).
Conclusão

Esperamos ter demonstrado a excelência atingida pelas Práticas de Educação
Estética Visual integrando a actualidade cultural em Portugal; e a pertinência e
vitalidade do EXPLORATÓRIO, referencial que permite uma auto-eco-compatibilização — que deverá assumir dimensão internacional —, para a valorização
mútua das práticas e investigação-acção partilhadas, incrementando a qualidade do Currículo e da Formação de Mestres/Professores; e ser memória do Património da criação escolar em AE, na Cultura imaterial nacional/global. Além
do prosseguimento da colaboração de escolas e centro culturais, apelamos à
parceria de Colegas de outros países; e propomos a formalização dos projectos
mais inovadores e seu processo (incluindo disseminação), numa Ficha (Figura
12) e a partilha da sua investigação, visando edição sistemática em CD.

Contactar a autora: elisabeteo@netcabo.pt
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Cultura Visual e Ensino
das Artes
JOÃO PAULO QUEIROZ
Comissão Científica

Resumo: Apresenta-se uma revisão sobre

Cultura Visual aplicada ao currículo e à prática docente, contextualizando e atualizando as
referências originais. Faz-se uma revisão das
fontes originais, próximas dos Cultural Studies
e aborda-se a sua aplicação no contexto lectivo.
Palavras chave: Cultura Visual, leitura oposicional, Cultural Studies.

Title: Visual culture and art education  
Abstract: A perspective on Visual Culture, aim-

ing its use on curricula and teaching practice,
revisiting and contextualizing its origins and
original references. Original sources are reviewed,
close to the Cultural Studies, revisiting its use in
art education.
Keywords: Cultura Visual, leitura oposicional,
Cultural Studies.

O tema de Cultura Visual tem sido introduzido nas discussões curriculares, e
no currículo, e de uma maneira crítica. Nem sempre se está por dentro das principais referências do que está por trás das definições de Cultura Visual.
Os estudos de Cultura Visual surgem nos anos 60 do séc. XX, sendo de
apontar como um dos mais influentes, para além da tradição culturológica e semiológica francesa, o centro de investigação inglês, da Universidade de Birmingham, em torno de autores como Richard Hoggart (1957), Raymond Williams
(1958), Stuart Hall (1980a; 1980b), entre outros.
Os estudos culturais são importantes, sobretudo quando se assume que,
para efeitos pedagógicos, ou para efeitos de estudo, académico, não faz mais
sentido estabelecer a diferença entre a cultura erudita e a cultura popular, como
antes era paradigma. Isto significa que, a nível de suporte para estudos académicos, não seria mais um requisito essencial que o objeto a ser estudado fosse
um objeto da alta cultura. Um exemplo: já não é imprescindível que, quando
se faz um estudo sobre uma obra de arte, literária, que seja sobre uma grande
obra de arte ou literária. Já não é necessário que seja sobre Camões, ou sobre
Milton, ou sobre Shakespeare, por exemplo. Pode-se estudar novelas de aero-
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porto, anúncios publicitários… Essa barreira é uma ruptura epistemológica em
que se pode tomar qualquer conteúdo cultural como um assunto susceptível de
estudo académico.
Os Cultural Studies têm por base referências anteriores, podendo citar-se
Theodor Adorno e Max Horkheimer, e o livro Dialética do Esclarecimento (1994),
onde é definido e proposto o termo de “Indústria Cultural.” O traço mais dominante desta expressão é o facto de se referir a conteúdos produzidos por equipas
de pessoas, organizadas em sistemas pela divisão de trabalho. O melhor exemplo
será um filme do circuito main stream de Hollywood, onde quem está ver o filme
se sente como um espectador, uma pessoa só, e do lado da produção do filme
tem-se uma equipa com mais operários, trabalhadores especializados, que uma
fábrica de automóveis. São milhares e milhares de pessoas que produzem banda
sonora, guião, fotografia, direção, embora seja durante pouco tempo. a eficácia é
industrial, o divertimento é obrigatório. O indivíduo deseja ser como as figuras
do ecrã, deseja substituir a sua identidade por uma representação. Essa “objetificação,” e essa é uma das outras raízes para o estudo encetado pelos Cultural Studies, ocorre quando as relações entre as pessoas se transformam, e se baseiam, na
ascensão do “valor de troca” em prejuízo do “valor de uso.” O “valor de uso” será
hegemónico desde o período anterior ao Renascimento, e começa a ser substituído, nos termos que descreveu Walter Benjamin (1992), quando caracterizou
aquilo que denominou como “queda da aura.”
A “Queda da aura” de Benjamin refere-se, pois, à substituição do valor de
uso, do valor ritual, pelo valor de troca, pela reprodução, pela substituição, pelo
avatar: e nós vivemos hoje plenamente nestes contextos.
Stuart Hall, sistematizando os tipos de leituras na recepção, pretende propor uma metodologia de estudo dos graus de resistência à dominação ideológica - e aqui é pertinente recordar a definição de “ideologia” de Marx & Engels
(1976: 25-6) ou seja como uma consciência falsa, uma “falsa consciência” da realidade, uma consciência distorcida da realidade, que tende a ser hegemónica.
Stuart Hall (1980a) propõe que, para os conteúdos culturais, sejam considerados três tipos de leituras, a “leitura dominante,” a “leitura negociada” e a
“leitura oposicional.”
A “leitura dominante” é uma leitura totalmente dentro dos quadros de sentido pelos quais ela foi codificada, sem reservas, ou sem consciência dessa relatividade. Já a “leitura negociada,” é onde existe algum distanciamento
crítico em relação a esses quadros de produção de conhecimentos. Por fim a
“leitura oposicional,” é uma leitura onde o que predomina é um espírito crítico
sobre esses conteúdos que incorporam os quadros de poder.
Para os Cultural Studies, a mudança passa por encarar a sociedade urbana
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com a mesma estranheza com que os antropólogos encaravam as comunidades
para onde se deslocavam, para onde faziam os seus trabalhos de antropologia e
etnografia. Autores como Malinowsky, como Lévi-Strauss, Margaret Mead, foram aos locais, e com cadernos de campo, escreviam, e iam tirando fotografias.
Ora os teóricos dos Cultural Studies fazem isto – mas em Londres. Em Londres
vão, com cadernos de campo, registar, tirar fotografias, àqueles seres estranhos
que nos rodeiam. Esse é o grande desafio que no fundo os Estudos Culturais trazem de novo: encarar aquilo que nos rodeia como “estranho,” como criticável, e
como estudável de um ponto de vista descodificante, sistemático e interpretativo. Há como exemplo um estudo interessante, que vale a pena recordar a este
respeito, de David Morley (1986), um dos autores mais influentes dos Cultural
Studies. Este autor vai estudar um “habitante” que consome televisão: ou seja,
ele vai estudar cada um de nós. De uma amostra de 18 famílias de South London,
descritas em sistemática metodologia e trabalho de campo, apresenta-se o registo do trabalho de campo em correspondente à família número 3 da sua amostra:
Este homem planeia o que vê na televisão (e no vídeo) com muito cuidado:
[…]
“E à noite, olho para o jornal e já tenho os programas escolhidos. Hoje tenho-o ligado
para a BBC porque passa o Dallas e eu gosto do Dallas, por isso... Não gosto de Wogan, mas... Começámos a ver East Enders, não foi? E então eles passaram Emmerdale
Farm, então ficamos por Emmerdale Farm porque eu gosto e gravamos East Enders –
para não perdermos nada. De qualquer modo costumo ver o East Enders ao domingo.
Tenho tudo preparado para gravar. Não os marco (no jornal) mas registo o que lá está;
como hoje à noite é o Dallas, então às 9 é o Widows e depois temos o Brubaker, até às
notícias. Assim o gravador está pronto para arrancar. O que é que se passa às sete e
meia? Oh , This is your life e Coronation Street. Temos que gravar o This is your life
para podermos ver o Dallas. Penso que é melhor gravar a BBC porque não tem anúncios. Gravamos o This is Your life porque dura apenas meia hora, enquanto o Dallas
dura uma hora, assim gastamos apenas meia hora de cassete...” (Morley, 1986: 60).

Este tipo de interação é uma interação datada, anos 80, com amplo uso de
vídeo gravadores. Mas hoje a relação com os média já não é bem esta: retiremos
os vídeo gravadores e coloquemos conteúdos on-line, ou olhemos os nossos
filhos, que quando estão à mesa, e estão ao mesmo tempo com a mão debaixo
da mesa, a mandar mensagens aos amigos - sem olhar para o telemóvel - exibindo uma espécie de hiper-competências que espantariam qualquer antropólogo
(ou quando a luz falta, e percebemos que eles continuam a teclar, no portátil,
mesmo com a luz apagada, uma competência impressionante).

751

Stuart Hall, anos 70, propõe o modelo encoding / decoding da Figura 1. É um
modelo de comunicação (centrado no exemplo de um programa de televisão, mas
válido para qualquer conteúdo) que propõe que se encare um programa como um
“discurso com sentido,” isto é, um discurso com enviesamento ideológico.
O discurso, neste modelo, vai ser enviesado em dois momentos: a montante
e a jusante. Antes e depois, o enviesamento ideológico é duplo. O programa de
televisão não age com esse efeito ideológico por si só, precisa desse momento
antes, na codificação, e desse momento depois, na descodificação.
Na codificação vamos ter estruturas que vão incutir sentido, e na descodificação vamos ter estruturas que vão concretizar esse sentido, que estão dispostas de modo simétrico: e aqui entramos nas “estruturas de sentido.”
Que “estruturas de sentido” são estas? As mesmas, a montante e a jusante.
Quem conhecer um pouco a teoria de Marx encontra aqui paralelos interessantes, nomeadamente naquilo que poderei designar por “metáfora da casa:” a
“infra-estrutura” ou “base” ou “meios de produção,” por baixo. Depois temos
o “homem” ou a “estrutura,” formando as paredes de uma “casa.” E depois,
numa espécie de telhado, vamos ter a super-estrutura, as ideias, a ideologia, e
tudo o que é produzido culturalmente.
No modelo encoding/decoding de Stuart Hall vamos ter esta mesma tripartição infra-estrutura / estrutura / super-estrutura, embora Stuart Hall nunca
diga que está a utilizar o modelo de Marx. Esta será pois a minha interpretação deste modelo de Stuart Hall (1980a), - que é de resto um modelo impor-
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Figura 1. Modelo encoding / decoding
(de um programa televisivo) de Stuart Hall.
Representação a partir de Hall (1980).
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tante, publicado em livro em 1980, e publicado antes, em policópia, em 1973.
A “infra-estrutura técnica” corresponde, então, ao modo como o produto é
codificado na sua base tecnológica – é totalmente diferente ver um documentário numa televisão a preto e branco nos anos 60, vê-lo depois a cores, nos anos
80, e vê-lo depois nos anos 90, por televisão por cabo, num dos muitos canais
então disponibilizados, ou vê-lo hoje, numa plataforma internet. Enfim, tudo
isto vai introduzir alterações no modo como é consumido, ou antes, no modo
como é codificado: se um realizador vai planear um documentário que irá passar no canal oficial de televisão, canal único, terá de agir de modo diferente do
que se for planear um documentário que poderá passar num entre duzentos canais - que hoje em dia são a nossa paisagem.
Já as “relações de produção” têm a ver com o modo como cada uma das
pessoas, produtores ou consumidores, se inserem na comunidade – relações de
trabalho, relações de estatuto, relações sociais.
Por seu turno, os “quadros de referência de reconhecimento” têm a ver com
o facto de, por exemplo, nos anos 60 conhecermos coisas da sociedade, que
não são as mesmas dos anos 80, e não são as mesmas do ano 2013. Vão existir
enviesamentos se o programa é produzido em 60 ou se o programa é produzido
em 2013. Por exemplo: no que diz respeito à consciência ambiental, muito diferente em ambas as épocas, e que é um exemplo bem simples e evidente.
Como aplicar uma utilização crítica da Cultura Visual na sala de aula? É esse
o desafio. Esse tema tem sido tratado por Fernando Hernández-Hernández
(2006a; 2006b), da Universidade de Barcelona, também herdeiro da tradição
dos Estudos Culturais, agora na área da Psicologia Social aplicada à educação
artística. O que é que é necessário: é necessário que as experiências de vida sejam encaradas no contexto da Cultura Visual, e nós sabemos que esse contexto
é um contexto de enviesamentos que rodeiam os nossos alunos.
Os nossos alunos vestem-se de Cultura Visual, mas Cultura Visual nesse
sentido enviesado: eles querem “marcas” nos pés, querem “marcas” no vestuário, querem “marcas” nos aparelhos que têm no bolso, nas malas e nos objetos que transportam, quanto mais “marcas”, ou quanto mais se transformarem
num substituto da pessoa, transformarem-se em objetos, mais gratificados se
sentem. É esse o contexto adverso, e trata-se aqui de tomar esse contexto da
Cultura Visual como uma oportunidade para articular relações críticas. É certo que esta vivência neste contexto de Cultura Visual produz satisfação, é uma
satisfação gratuita, É “giro” ter uns ténis de uma determinada “marca”, e são
“amigos” dessa “marca”: …amigos no facebook.
Sobre estas “leituras dominantes,” não pode haver contemporização, não
devemos acalentá-las, há que procurar oportunidades para haver um olhar crí-
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tico, mas não é um olhar moralista: é um olhar crítico, negociado, e é esse o
desafio. Se conseguirmos articular olhares, e fazer unidades de trabalho, com
estes desafios – eu acho que foram dados exemplos ao longo deste II Congresso Matéria-Prima deste tipo de intervenções, nomeadamente o projeto A/R/T/
ography que a Professora Teresa d’Eça começou por referir logo no primeiro
dia, - conseguimos projetos que no fundo articulam esta problemática.
O nosso objetivo é que os nossos estudantes aprendam a fundamentar interpretações na crítica da Cultura Visual, que possibilitem assumir desafios, fazer
respostas, articular relações, fazer propostas – no fundo isto é uma proposta de
cidadania. De um modo muito breve, é isto que se fala quando se fala em Cultura Visual, e é este o desafio quando se fala em incorporar Cultura Visual no
currículo e na prática docente.
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Creación y formación
artística: una relación
compleja en el fin
del paradigma, memoria
y medios
JOSEP MONTOYA HORTELANO
Conselho editorial

Resumen: Un atento estudio de las actua-

les propuestas y metodologías docentes en
las artes, a raíz de la Convergencia europea,
y su aplicación a los estudios de Grado en
Bellas Artes, donde se aboga por una mayor
flexibilidad y interdisciplinariedad, nos advierte de un cierto “horror vacui” ante estos
nuevos modos de afrontar el relevo de anteriores estructuras docentes, olvidando una
larga tradición de debate y renovación en el
ámbito docente Catalán de las artes. El presente articulo considera las aportaciones de
las vanguardias como el germen que motivó
el paso de la aplicación gremial de las artes a
un nuevo contexto que paulatinamente llevó
a nuevas didácticas y configuración, tanto de
avanzadas instituciones docentes en arte como
a la progresiva aparición de equipos docentes
en los que flexibilidad y interdisciplinariedad,
han sido y son principios programáticos. En definitiva a una nueva concepción de la docencia
en las artes que, paradójicamente a principios
del siglo XXI, parece no encontrar referentes.
Palabras clave: Interdisciplinariedad / equipos docentes / taller de creación / vanguardia
/ arte catalán.

Title: Creating and artistic training: a complex

relationship to the end of paradigm, memory
and media  
Abstract: A careful study of current ideas and
teaching methodologies in the arts, following
the European convergence and its application to studies in Fine Arts Degree, which calls
for greater flexibility and interdisciplinarity,
warns us of a certain ‘horror vacui “to these new
ways of tackling the entrenched teachers relay
structures, forgetting a long tradition of discussion and renewal in teaching the Catalan arts.
This article considers the contributions of the
avant-garde as the seed that led to the step of
applying the arts guild to a new context that
gradually led to new teaching and configuration, advanced educational institutions both in
art as the gradual emergence of teaching teams
in which flexibility and interdisciplinarity, have
been and are programmatic. Ultimately a new
concept of teaching in the arts which, paradoxically in the early twenty-first century, seems not
to find references.
Keywords: Interdisciplinary / teaching teams
/ building workshop / vanguard / Catalán Art.

Figura 1. MACBA Contexto actual
de las artes, fot. P. Montoya.
Figura 2. Programa de la
Bauhaus, 1919.
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Introducción

El articulo, surge, a manera de reflexión, que desde una larga trayectoria docente, persiste en ese... “como se debe actuar”, para direccionar, conducir o afrontar
la enseñanza en las Artes, y esto, desde la medida, en que el contexto educativo
y social se muestra día a día complejo y cambiante.
Es tambien un acercamiento a observar con atención, cómo esta complejidad en el actual ámbito Europeo de las enseñanzas artísticas “oficializa
y unifica” actitudes y voluntades, estableciendo en la totalidad de escuelas y
facultades de arte, unos parámetros más cercanos a la eficiencia y aplicación
económica, que asumir la incertidumbre y el riesgo que conlleva la creación e
investigación en arte. Esto, a diferencia, del histórico fenómeno de las vanguardias y el surgimiento de los prestigiosos centros de educación artísticos que derivaron de este proceso y su influencia para... separar o englobar: “Academia
— Artesanía — Arte Moderno.”
En definitiva, reflexiones sobre como adecuar a un entorno que muta a una
velocidad hace años impensable... a una realidad social, la mayoría de las veces
compleja y adormecida, los aprendizajes, capacidades y logros de unas generaciones de estudiantes a los que se les alienta a formarse como individuos con aptitudes y valores autónomos y de originalidad, pero a los que, después, les es extremadamente difícil formar parte de ese delicado tejido de lo que llamamos “lo
social,” específicamente, dentro de un contexto tan complejo como es el artístico.
Es probable, que lo más adecuado para enfrentarse a una situación como
la descrita anteriormente, sea analizar en profundidad las planificaciones político-educativas vigentes. En este sentido, las experiencias, adquiridas como
miembro de los equipos docentes en una trayectoria, que va desde: una Escuela
Municipal de Artes y Oficios, una Escuela Superior de Arte Dramático y una
Facultad de Bellas Artes, me advierte de que, si bien la construcción como individuo social, se ha venido fraguando desde los ámbitos reglados y docentes,
han sido las personas y las experiencias compartidas, las que han configurado
un bagaje práctico y de relación con el entorno educativo de las artes.
1. Antecedentes históricos generales I

Parece oportuno apuntar que la actual configuración que se plantea en el ámbito
europeo de educación, y específicamente en arte y humanidades, tuvo precedentes, surgidos a principios del siglo XX, como premonición visionaria, de un entente humanístico europeo en las artes y ámbitos culturales, que si bien, se manifestó
de manera autónoma en países y escuelas, tuvo amplia repercusión en la transformación de las enseñanzas artísticas a partir de mediados del pasado siglo.
Es preciso señalar que, con las primeras vanguardias, se desarrolla un

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

1905, creación del grupo Die Brücke.
1909, Kandisky funda N.K.V. (Nueva Asociación de Artistas. Publicación en Le Figaro de un articulo de Marinetti sobre el Futurismo.
1911, Kandinsky: De lo espiritual en el arte.
1912, Almanaque Der Blauer Reiter, Metzinger — Gleizer: Del Cubismo.
1913, Armory Show en Nueva York.
1917, Fundación de De Stijl en Leiden.
1918, T. Tzara, manifiesto Dada
1919, fundación de la Bauhaus (Figura 2).
1924, Breton: Manifiesto Surrealista.
1929, creació del M.O.M.A. en Nueva York; Politica de New Deal del gobierno Roosevelt, creación del W.P.A./F.A.P. (Work Progress Administration/Federal Art Project.
1933, Joseph Albers como professor en Black Mountain College 19331957, Principios progresistas en la educación.
1934, Hans Hofmann, crea su escuela en N.Y, germen de la Escuela de
Nueva York.
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intercambio de ideas y actitudes, que circularon con libertad y curiosidad a través del territorio Europeo, generando “avant letre” una primitiva red de contraste, información e intercambio de ideas, potenciado dramáticamente
Por los artistas europeos emigrados o refugiados al otro lado del Atlántico, en la década 1930 — 40, y de cómo la dedicación, de una parte de ellos a
la docencia artística, contribuyó a la consolidación, tanto de un nuevo panorama educativo en las artes, como en nuevas instituciones, favoreciendo de este
modo una renovada y vital actividad artística, que tuvo su reflejo en la Europa de postguerra y por consecuente, en nuestro país entre los años 50’s y 60’s.
La vanguardia, con su presencia, genera el contraste entre “ella y lo académicamente establecido”, así, se origina una dualidad de actuación y pensamiento, tanto en las artes, como en las ideas docentes sobre las artes.
Esta circunstancia de coexistencia entre lo clásico y lo experimental, se prolongara en el tiempo bajo los epígrafes de “realismo versus abstracción”, hasta
mediados del siglo XX, donde otra vez, el cambio de paradigma, con el descrédito de la vanguardia, activa nuevas configuraciones en los ámbitos, tanto de la
docencia de las artes como en el panorama artístico en general.
Como ejemplo, efectuaremos un sintético acto de memoria, revisando los
principales hitos de estos nuevos planteamientos y actitudes en las artes, que a
posteriori fueron denominados en conjunto Vanguardia:
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1942-1952, Expresionismo Abstracto, primera promoción de la Escuela
de Nueva York.
1960, primeros indicios de reconocida actividad de la Nueva Pintura
Alemana.
1961, Joseph Beuys, es nombrado profesor en la Kunstakademie de
Düsseldorf “El concepto ampliado del arte”.
1962, Creación del grupo Fluxus en Wiesbaden.
1966, Inicios Minimal Art. EEUU.
1967, Primeras manifestaciones de Arte Povera en Italia.
1970, Land Art: Spiral Jetty; por Robert Smitson. EEUU
1976, El crítico de arte italiano Achille Bonito Oliva, acuña el termino
Transvanguardia. Se considera el final de la utopía vanguardista.

A partir de la aparición de la Transvanguardia, se consolida un nuevo territorio, que ya venia anunciándose desde mediados de los años cincuenta, donde
la progresiva influencia de las transacciones económicas desde los canales conductores del arte, se configura como una característica destacada y añadida a
la creación artística. En este momento, se inicia la dicotomía entre creación y
producción. La experiencia personal, empieza a verse presionada y sustituida,
por condicionantes que consideran la obra de arte como valor dentro de un
mercado establecido. Habrá que esperar, al cambio de milenio y a la proliferación de los medios informáticos, digitales y de libre conexión en red para que se
configuren otras líneas de creación paralelas o complementarias al circuito comercial, con evidentes repercusiones en los planteamientos de situar, el revisado pensamiento artístico y sus resultados, a la realidad circundante y conexión
inmediata del artista con su entorno.
Este recorrido histórico, articula de manera general, la concepción de como
la vanguardia del pasado siglo, tuvo influencia en la enseñanza de las artes y
como esta influencia, fue el inicio para relativizar una docencia artística desde
un unico punto de vista “academicista”, dando pié a nuevos centros y a nuevas
configuraciones de la enseñanza en las artes.
A partir de estos principios, expondremos, la configuración docente-artístico, en Barcelona, y específicamente en lo sucedido a partir de 1940, hasta la década de los años 60 del pasado siglo, con continuidad hasta el presente. Veremos
pues, cómo estas circunstancias anteriormente descritas, tienen repercusión
en la configuración de programas, planes y equipos docentes en las enseñanzas
artísticas, así como en la evolución hacia la creación de la Facultad de Bellas Artes adscrita a la Universidad de Barcelona, en una fecha tan tardía como 1978.

1.

Publicación de Art-evolució por J. Torres García

2.

Constitución de grupos con intenciones evolutivas “Els evolucionistes”

3.

Exposición de Arte francés en el Palacio de Bellas artes de Barcelona

4.

Publicación de la revista “391” por Francís Picabia, con el apoyo del galerista J. Dalmau (Figura 2).

5.

La presentación de los Ballets Rusos de S. Diaghilev en el Liceo

6.

La venida de Picasso a Barcelona, desde Paris.

La conjunción, que favorece esta aparición, reside en el conflicto que, asola el
territorio europeo (I guerra mundial 1914 — 1918), y también por el deseo de
sectores aperturistas del ámbito catalán, en cambiar el concepto colectivo de
“pueblo” como proclama y reivindicación del noucentisme, para dar paso a actitudes más individuales y contemporáneas que preconizaba el ideario de la vanguardia y al deseo de establecer una vía amplia de conexión con Europa.
Escuelas existentes en Barcelona en 1917.
1.

2.
3.
4.
5.

Escola Llotja, (escuela tradicional de artes técnicas y oficios, creada en
1775 por la Junta de Comercio. Denominada durante el SXVIII Escuela
Gratuita de Diseño. 1800, Escuela de Nobles Artes, 1900 Escuela Superior
de Arte Industria y Bellas Artes. En 1940 escisión –separación de artes
mayores y artes menores — entre Escuela de Artes Aplicadas Llotja y Escuela Superior de Bellas Artes Sant Jordi. En 1979 Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Barcelona)
Escola d’Arquitectura (fundada en 1877)
Escola Superior dels Bells Oficis, (creada al 1917)
Escola Tècnica d’Oficis d’Art, (creada al 1917)
Escola Massana, (fundado el patronato en 1923, inicio de actividad en 1929)
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(El caso Catalán 1917-1936)

Podemos considerar 1917, como el inicio de la aparición de esos “primeros indicios” que anteriormente citábamos como apercibimiento de la vanguardia en
el ámbito catalán de las artes, los hechos significativos de esta aparición, son:

759

2. Antecedentes históricos generales II
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Figura 3. Portada de la revista 391
editada en Barcelona, 1917.

El arte, ha de ser algo en concordancia con el curso de la vida…cada una de nuestras
obras, debe realizarse este proceso evolutivo sobre nosotros mismos… En todo caso
nuestro criterio ha de evolucionar constantemente.
— Joaquín Torres García. Art-evolució, a manera de manifest,
conferéncia en la Galeria Dalmau el 22 de febrero de 1917.

Este parágrafo de de J. Torres García, resumen el cambio de paradigma en relación a los métodos preexistentes. En este contexto de nuevo pensamiento, es
crucial el paso de la escuela Llotja al formar parte de la red estatal de escuelas
de arte, dependiente del Ministerio de Instrucción Pública de Madrid.
A pesar de estos primeros indicios de vanguardia, que se manifiestan en
Barcelona, la distancia, entre los retazos de modernidad y la realidad que condiciona las enseñanzas del arte es abismal. En principio, si atendemos a las escuelas de arte ubicadas en Barcelona, podemos apreciar que tanto la escuela
Llotja, como la Escola Superior dels Bells Oficis, así como L’Escola Técnica d’Oficis
d’Art, y en 1929, la creación de la Escola Massana. Se centran en lo que se llama
artes aplicadas y en los oficios artísticos.
Por otra parte, la gran diferencia con las ya asentadas escuelas de arte europeas, radicaba en que estas configuraban sus equipos docentes reuniendo teoría y práctica para dar contenido a los lenguajes expresivos, por el contrario en
nuestro país, la división entre artes mayores: dibujo, pintura y escultura como
Academia y artes aplicadas: como perspectiva, técnicas de estampado o de los
materiales etc. Como Oficio, dividía la docencia entre lo sublime y lo aplicable
dentro de una sociedad muy estructurada.
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Cuando un discípulo se decanta a pintar sólo guitarras o medias guitarras a la manera de Picasso; o asnos podridos, a la manera de Dalí; o bien ojos de pollo espiritistas, a
la manera de Miró “el bendito”, una rigurosa, casi despótica imposición del profesor,
ha de destruir aquella iniciativa y retornar al discípulo a las reglas –por más académicas y rancias que parezcan.

Por tanto el individualismo preconizado por la vanguardia, había de ser por
fuerza, recibido de modo refractario por los estamentos e instituciones de la
ciudad, percibiéndose esta dificultad incluso en las escuelas o academias privadas que manifestaban una línea más abierta en las artes y que dirigidas por
titulares de renombre como Ignacio Mallol, o Joaquín Torres García, instaban
ya a una relación abierta con la ciudad, exponiendo anualmente un resumen de
su actividad en l’Exposició General Escolar, con muestras de alumnos de todas
las escuelas, actividad esta, instaurada desde 1915.
Las manifestaciones de vanguardia en Cataluña, aunque sin duda alguna
de importancia manifiesta, no lograron transmitir al tejido social, los valores
de innovación que aportaban, de lo cual se desprende que a pesar de contar en
el arte Catalán con las figuras internacionales de Miró, Dalí o incluso, J. Torres
García o Picasso.
Estos, lo fueron porque, aún y mantener su condición de catalanes o bien
de considerar y reconocer la importancia que tuvo para su obra el paso por Cataluña, supieron desligarse de los planteamientos generales que imperaban en
Barcelona y lo mismo puede decirse del Galerista más internacional de Barcelona Josep Dalmau, este lo fue, por cuenta y riesgo propio, nunca dentro de una
corriente de comprensión amplia o apoyo de las propuestas por el presentadas.
En definitiva, el debate estaba servido en el seno de los órganos encargados de la enseñanza artística: dos realidades en un mismo espacio (lo establecido desde los estamentos políticos y académicos, frente a las influencias de las
vanguardias en los sectores evolucionistas y renovadores de las artes) de esta
configuración, se desprenderán diferentes actitudes y el inicio de una revisión
de lo que supone la docencia en arte: ¿dominio de la técnica para expresar y
aplicar al lenguaje establecido? o bien, ¿libre expresión a fin de llegar a las manifestaciones necesarias por el sentimiento interior en conexión con la realidad
circundante?, dicotomía esta que en nuestro país, ha marcado y quizás sigue
condicionando, como afrontar la enseñanza artística.
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— Joan Sacs: L’ exposició de L’Escola Massana,
“La publicitat” (Barcelona) 31 de agosto 1932
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2. 1 Entre la reconstrucción y la pedagogía artística
(El caso Catalán 1946-1979)

Es a partir de 1946 (teniendo en cuenta el paréntesis incivil de 1936-1939) cuando se reemprende la recuperación de la voluntad de pensamiento y renovación
de las artes, después de los primeros años de postguerra, presentando un conjunto de directrices, que culmina en los años 60’s ´70’s con un nuevo panorama
de centros docentes.
Nuevas escuelas en Barcelona a partir de 1960:
1. 1960, Escola d’Art del F.A.D.
2. 1963, Elisava.
3. 1965, Secció de Disney de l’Escola Massana
4. 1967, Eina
5. 1979 Facultad de Bellas Artes Sant Jordi de la Universitat de Barecelona
Es en este entramado, donde la relación entre las influencias de la ya histórica vanguardia y las necesidades de recuperación de los ámbitos docentes y de
creación en las artes, encuentran su caldo de cultivo ideal. El pensamiento, se
sitúa en la “reedificación después de la debacle” iniciada en 1936 y no finalizada en
Europa hasta 1945, el cataclismo ha sido de tal magnitud y de tan amplio alcance que la esperanza en salir adelante a todos los niveles, reactiva ámbitos artísticos y culturales y una consciencia social, que, a pesar de muchas dificultades
(en nuestro país) y independientemente de las condiciones políticas, opta por
la reconstrucción y la conexión con los ámbitos internacionales especialmente,
con París. Son ejemplo, los grupos Dau al Set en Barcelona y El Paso en Madrid.
Particularmente en Barcelona, a pesar de su tradición docente en las artes,
se daba el caso de no poseer ninguna Escuela de carácter Universitario o Facultad de Bellas Artes, manteniéndose la tradición de Escuelas de Bellas Artes y
Oficios Artísticos o Artes Aplicadas.
En 1940,la Escuela Llotja (denominada Escola de Belles Arts), se transforma
en: Escola Superior de Belles Arts de St. Jordi de la cual, se desprenderá el germen
de la actual Facultat de Belles Arts (St. Jordi) de la Universitat de Barcelona.
En 1953, Alexandre Cirici Pellicer, inicia la gestión para la creación de un
museo de arte actual, no siendo hasta 1956 que se presenta una propuesta a la
Diputación de Barcelona desde el Fomento de las Artes Decorativas F.A.D., llegando a un acuerdo de su ubicación en la cúpula del edificio Coliseum, constituyendo en 1958 la Sociedad de Museu d’Art Contemporàni de Barcelona, inaugurado el 21 de junio de 1960, este proyecto, da pié a la creación de la Escola d’Art
del F.A.D. como escuela autofinanciada, en los locales anexos al nuevo museo,

Figura 4. Colas de entrada a la exposición de Picasso
en la Sala Gaspar 1960. Fotografía de Duncan Douglas.
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partiendo de modelos Bauhausianos, generando así un revolucionario modelo,
donde la creación más reciente y una docencia innovadora incidían directamente en la formación de los alumnos, teoría y práctica, serán impartidas durante
tres cursos (1960-1963), hasta que la falta de recursos hace inviable el proyecto.
Una vez clausurada L’Escola d’Art del F.A.D., sus mismos impulsores, deciden crear otra escuela autofinanciada que les permita impartir enseñanzas de
diseño gráfico, diseño industrial y interiorismo, durante cuatro cursos académicos (1963-1967) bajo el nombre de Elisava, siguiendo una enseñanza basada
en la revisión de la tradición bauhasiana y en vigencia hasta el momento actual.
De una escisión de Elisava, surge la escuela Eina, bajo la dirección del pintor Albert Ràfols Casamada, centrando su nuevo proyecto en una pedagogía
abierta y dinámica, basada en las teorizaciones lingüísticas y la participación
en seminarios con importantes figuras, (Umberto Eco, Lucien Goldmann,
Alexandre Cirici etc.) este sistema de seminarios abiertos, con su constante actividad y renovación a nivel teórico, le han hecho merecer la denominación de
“universidad heterodoxa de la Cataluña actual”. Por tanto, el panorama docente
en las artes en Cataluña, manifiesta la continuidad de esas dos realidades en el
tiempo: la más académica, con el peso de la tradición en la resolución y aplicación técnica: Escola Superior de Belles Arts de St. Jordi y la vía experimental con
la participación directa de los artistas y teóricos Elisava y Eina, ambas, comprometidas en el proyecto de renovación docente del país.
3. La Escuela Superior de Bellas Artes Sant Jordi

Con la consolidación de las nuevas escuelas Elisava y Eina, donde primaban los
planteamientos y contenidos bauhasianos y las teorizaciones lingüísticas, se establecen nuevos parámetros de actuación en la docencia de las artes, y en cierto
sentido, propician que la voluntad de cambio, planee, de una manera u otra, sobre el resto de instituciones docentes. En 1967- 68, la escuela superior de Bellas
Artes Sant Jordi, no era ajena a esta situación.
Históricamente, el cambio, coincide con el final de la dictadura y se consolida, como la mayoría de instituciones, con el proceso democrático. En esta
apuesta por la innovación, paradójicamente se recoge parte de la carga histórica de la enseñanza más vanguardista y arrastra inevitablemente la parte de
carga de enseñanza tradicional.
El plan de estudios de la antigua Escuela con una duración de cinco años,
contemplaba el modelo aula-asignatura-profesor, el cual, es sustituido rápidamente por aulas-talleres donde se imparten Durante los tres primeros años,
el dibujo, la pintura y la escultura en un mismo taller y por un grupo de profesores que trabajan en equipo u opción. Los dos últimos años académicos, se

— Departamento de Representación y Análisis Compositivo.
— Departamento de los Procesos de Expresión Plástica.
— Departamento de la Estructura de la Imagen y el Entorno.
En 1992, una vez más, las directrices avanzadas que se habían establecido en
la aún joven Facultad, se ven “llamadas al orden” desde el Ministerio de Educación del momento, debido a una remodelación estatal de los planes docentes.
Así, se reordena la composición de los Departamentos en función de las disciplinas que se imparten en la Facultad: Departamento de Dibujo, de Pintura, de
Escultura, de Diseño e Imagen, etc. Generando una re-distribución del profesorado, que debido a su “distinta procedencia” de Opción, crea situaciones delicadas o complejas en el debate, consenso y establecimiento de las líneas y planes
docentes a seguir por cada Departamento. (Con el paso al grado de BBAA, se ha
visto incrementada la conflictividad en este sentido, ya que asignaturas transversales, no mantienen en todos los grupos un mismo programa).
A partir de ese momento, los departamentos de la facultad, se estructurarán
contemplando esa realidad, los estudios de Bellas Artes en la Facultad de Barcelona, pasaron con el sistema de créditos del nuevo plan, de cinco a cuatro cursos, que mantiene el nuevo Grado de Bellas Artes, implantado en su totalidad el
próximo curso 2013-2014.
De la aplicación de Grado en Bellas Artes, sólo decir, que al traspasar a las
actividades de taller la noción de: “asignatura como parte de un conjunto que progresa según su superación”, junto al fenómeno de una mayor juventud en el alumnado asistente a la facultad, deriva la mayoría de las veces en una dispersión y
dificultad en el momento de centrar los intereses del alumno dentro del complejo entramado de asignaturas y profesores, paradójicamente, hemos vuelto a
una estructura ya superada.
Hasta el momento una pequeña parte del espíritu de cambio y confrontación
ha persistido en los Talleres Experimentales de Creación de la Facultad, el cambio
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realizaban también en talleres que aglutinaban alumnos y profesores de distintas procedencias u opciones conceptuales.
En el año 1978, con el paso definitivo a Facultad, se reconfiguran y sintetizan las Opciones existentes en aquellos momentos de efervescencia docente y
se aglutinan en tres Departamentos que se identifican ideológicamente por sus
distintas características conceptuales. Los Departamentos resultantes mantienen la misma estructura: talleres que contemplan íntegramente el dibujo, la
pintura y la escultura en el primer ciclo y talleres de especialidad en el segundo
ciclo. Los Departamentos son:
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Figura 5. Actividades en la Aula Miró.
Fot. Pep Montoya.

de paradigma nos abre nuevas incógnitas pero también nuevas expectativas.
4. A manera de epilogo, ya que las conclusiones en el actual contexto, son día a día cambiantes

Creo que no hay mejor inicio para este epilogo que recuperar palabras que Joan
Hernández Pijuan, Decano de la Facultad entre los años1992 y 2002. Palabras,
que dedicó a la enseñanza de la pintura en su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), que con el titulo de “La mirada sobre el cuadro; Notas sobre la (imposible) enseñanza de la pintura,” ya nos advierte de algo que a lo largo de este articulo, planea sobre cualquier concepción
actual de docencia en las artes: la imposibilidad de método y la importancia de
la “proximidad” (que no coincidencia) entre el grupo de alumnos y el equipo
docentes, que procura un debate continuado y un intercambio de opiniones,
tanto en los conceptos como en las producciones que se llevan a cabo en el taller. Dice Pijuan:
La enseñanza en el taller es difícil y compleja. En ella no tiene demasiado sentido el
discurso teórico como propuesta unificada (única) puesto que esta enseñanza, deberá
estar fundamentada en el trabajo unipersonal del alumno y cada alumno requerirá en
cada momento y con su propia obra, que adecuemos a ella la mirada. La riqueza del
taller consistirá en la diversidad que señala la credibilidad, las distintas sensibilidades o las distintas maneras de situarse frente a la obra, y no será demasiado traducible, para “comprender”, a ejercicios meramente de nivel formal, en los que la ausencia

de ese “otro sentido”(el situarse frente a la obra) puede no dejar espacio para aquellas
soluciones encontradas que aportan, con frecuencia, una mayor profundidad…
…Al proponer un taller no unificado estilísticamente la mirada deberá, siendo la misma cambiar su propio orden. Es decir, al trabajar sin un programa rígido, al trabajar
con unos alumnos que ven y distinguen lo que el arte les ofrece y a los que la libertad
del taller obligará a elaborar su propio programa, habrá que dedicarse a cada uno de
ellos en particular, recorriendo en la valorización de su trabajo ese amplio espectro
de propuestas en una “corrección” en la que el debate de la pintura (del arte) estará
siempre presente.
— Joan Hernández Pijuan 1931-2005. La mirada sobre el cuadro; Notas sobre la
(imposible) enseñanza de la pintura. Discurso de ingreso en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Madrid 9 de abril de 2000.

Las palabras de Joan Hernández Pijuan, centran y de alguna manera, clarifican
el tema sobre la reflexión inicial de cómo pueden direccionarse o dirigirse las
actividades en los talleres para que den pie a una “alimentación autónoma” del
alumno y a su vez del profesor o profesores del equipo.
La enseñanza en el taller continua siendo difícil y compleja, mas aún con el
paso a Grado el curso próximo y con la presión externa de considerar los estudios en arte como una producción que debe ser rentabilizada, para justificar su
existencia. De los intercambios entre universidades europeas, hemos extraído
conclusiones positivas que ratifican, en estos alumnos no propios, la eficiencia
del trabajo en grupo dentro de los talleres de creación, donde está presente una
voluntad docente que obliga a despertar de posibles ensimismamientos en “estrategias aprendidas” desde la costumbre. Lo cual, da a entender, que la Facultad es un ente vivo y como tal, sufre ciclos donde, asentamiento e incertidumbre se alternan, así como, patologías y recuperaciones, situaciones estas, que
dan a nuestra Facultad un hálito vital que trasciende el contexto actual, para
situarla en lo que podríamos llamar: una historia interminable de voluntad en
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Figura 6. Actividades en el Aula Miró,
(Presentación semanal y documentación)
Fot. Pep Montoya.
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transmitir esa “esencia amplia” del arte tanto en creaciones como en concepciones que a posteriori revierte y tiene su papel en la construcción de individuos
y de un tejido social.
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Resumo: Dada a redução sofrida no ensino da

história da arte no secundário, questionamos a
sua necessidade nos cursos de artes, chamando
a atenção para o facto de eminentes historiadores de arte como Joaquim de Vasconcelos
e João Couto, já no início do século XX terem
defendido a introdução da História da Arte no
ensino liceal como elemento necessário ao conhecimento e valorização do nosso património.
Palavras chave: História da arte / ensino liceal / ensino artístico / educação patrimonial.

Title: Why teaching Art History
Abstract: Given the downsizing on the teaching

of Art History at high school, we question the need
of this background in art curricula, recalling that
the most renowned art historians, like Joaquim
de Vasconcelos and João Couto, at the early XX
century, have asked for the introduction of Art History at high schools as the necessary element to the
knowledge and to the valorisation of our heritage.
Keywords: Art history / high school teaching /
art education / heritage education.

A razão principal desta comunicação deriva do facto de que, cada vez mais, entram na Faculdade de Belas Artes, alunos que nunca frequentaram qualquer
disciplina de História da Arte, ou seja, a actual História da Cultura e das Artes, e
que mesmo os que a frequentaram, viram-na ser reduzida de três para dois anos.
Por outro lado, após a reforma de Bolonha, também as unidades curriculares de História da Arte foram drasticamente reduzidas nas Faculdades de Belas
Artes. As questões que se levantam, a partir desta constatação, são várias e tentaremos responder-lhes:
1. É a história da arte realmente necessária para um artista plástico ou um designer?
2. Quem deve ou quem pode ensinar história da arte no ensino secundário?
3. Será que, em vez de reduzida, a história da arte deveria ser introduzida a nível do
ensino básico, nomeadamente no 3º ciclo, de acordo com o nível etário dos alunos?

A primeira pergunta parece-nos só ter uma resposta — a afirmativa. Todos
os artistas, em todas as épocas olharam para o passado, mais remoto, ou mais
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Porque ensinar
História da Arte1
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recente, para o reinterpretarem ou contestarem. Parecem-nos sobejamente
conhecidos os casos de Goya relativamente a Velasquez, de Délacroix relativamente a Rubens, de Manet relativamente a Goya, de Picasso relativamente a
Velasquez ou de Francis Bacon relativamente ao mesmo Velasquez, não esquecendo os inúmeros renascimentos e revivalismos que marcam a história da arte
ocidental. Mesmo o movimento Dada teve necessidade de pôr bigodes na Mona
Lisa, ou seja, não foi capaz, simplesmente de ignorar o passado.
Por outro lado, o mesmo acontece relativamente ao designer. Costumamos
chamar a atenção dos alunos para formas universais como a bilha, que se define a partir do Neolítico, ou para as cadeiras que encontramos representadas,
por exemplo, na arte Cicládica (época do Bronze). Relativamente ao Design
de Comunicação, realizámos este ano uma experiência com alunos do 1º ano,
levando-os a pesquisar anúncios que tenham utilizado obras de arte consagradas, nomeadamente do período cronológico que a unidade curricular abarca.
E eu própria fiquei surpreendida com os resultados. Já depois de terminado o
semestre encontrei uma marca de pacotes de açúcar com as mãos de Deus e de
Adão, retiradas da obra de Miguel Ângelo no tecto da Sistina (Criação de Adão).
Quanto à segunda questão, esta prende-se mais com a formação de professores em que a Faculdade de Belas Artes está envolvida, e tem sido objecto de
um debate — embora não explícito — entre historiadores e licenciados pelas Faculdades de Belas Artes. A verdade é que a partir do momento em que surgiu
nas Faculdades de Letras a chamada Variante em História da Arte e depois o
curso autónomo de História da Arte, pareciam as pessoas provenientes destes
cursos as mais aptas para o ensino da História da Arte. Simplesmente, a conveniência de horários e o que se pode chamar uma tradição de escolas, tem levado
a que o ensino da História da Arte seja entregue a professores de História ou a
professores de Artes Visuais, qualquer que seja o currículo das respectivas licenciaturas, ou seja, é possível que um licenciado em História nunca tenha frequentado História da Arte, e seja chamado a ensiná-la, enquanto relativamente
aos licenciados em Belas Artes isso nunca acontece.
Mas actualmente a situação agrava-se. A formação de professores de Ensino Básico e Secundário agrupou o Ensino da História e da Geografia, o que
obriga os licenciados a cumprirem os créditos necessários à entrada para o Mestrado, não havendo disponibilidade para a frequência de unidades curriculares
na área da História da Arte. No Mestrado em Ensino das Artes Visuais temos
«teimosamente» mantido, como opção, a unidade curricular de Didáctica da
História da Arte, esperando que isso se traduza num reconhecimento da habilitação adequada para a leccionação da disciplina no secundário. Será sobre a
terceira questão que nos iremos debruçar um pouco mais longamente.

…l’único investimento sicuro e altamente produtivo per il nostro futuro è quello destinato a educare una generazione di italiani che sai consapevole della Bella Italia, della
sua cultura e della sua civiltà: fonte di ricchezza grazie anche a quei milioni di turisti
che ogni anno vengono nel nostro paese (Seta, 2008: 8).

É claro que nós não temos um património artístico tão rico como a Itália, mas
a verdade é que associando património artístico a património natural e gastronómico, talvez possamos encontrar um motor de desenvolvimento para o país,
mesmo a nível de interior. Já Machado de Castro, no seu Discurso sobre as utilidades do Desenho (1788: 10) afirmava:
Deixo de ponderar as imensas somas, que só a Pintura, Escultura, e Gravatura tem
levado para Italia, e França; tanto pelos Paineis, Estatuas, e Estampas que daquelas
Regiões tem sahido para outras, como pelos inumeráveis Viajantes que a ellas vão, attrahidos das maravilhas destas Artes; deixando naqueles felices Climas as riquezas
que vão tributar ao Desenho. E não he isto proveitoso áquelles Estados?

E o turismo mal tinha começado, comparado com a situação actual. Por outro
lado, parece haver da parte dos jovens, cada vez menos respeito pelo património
artístico, mesmo dentro das paredes de uma Faculdade de Belas Artes, onde tem
havido obras que foram objecto de vandalismo, desde as intervenções políticas
pós- 25 de Abril até às que agora se vêem em obras expostas.
Já Giulio Carlo Argan, em 1977, tinha afirmado que a escola deveria ensinar
aos jovens […] a ter um mínimo de respeito pelo património artístico do país em vez
de dedicar-se alegremente, como o faz a classe dirigente actual, à sua devastação2,
no que tem a concordância de Cesare de Seta (2008: 68).
É certo que os docentes de Educação Visual se esforçam no contexto das suas
aulas (cada vez mais reduzidas em tempos lectivos) em apresentar os temas usando a História da Arte, o que nem sempre acontece com os professores de História,
mas é verdade que se pretendemos uma verdadeira educação artística e patrimonial, devíamos dar mais tempo à história da arte em vez de a reduzir ou suprimir.
O ensino da História da Arte foi defendido, desde o século XIX por Joaquim
de Vasconcelos, quer a nível dos liceus, quer a nível superior. Numa carta
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O problema assenta de facto num ideal de formação que não valorize apenas disciplinas como o Português e a Matemática, mas vise criar cidadãos com
uma formação humanística mais ampla.
Relativamente à Itália, onde o vasto património histórico-artístico, parece
sobejamente justificar o estudo da História da Arte, que foi inserido nos chamados liceus clássicos em 1923, mas que contemporaneamente também enfrenta
a redução ou até a extinção:
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escrita a António Augusto Gonçalves a propósito da sua nomeação para a cadeira de Desenho da Universidade de Coimbra, escrevia em 19/IX/1902: Esta
instituição deveria criar na faculdade de Philosophia o ensino da História da Arte
Comparada; e organizar um Museu modelo em reproduções, como o possuem tantas
Universidades alemãs (Bonn, etc.) (1973: 184).
E em 1905, em carta de 22 de Dezembro (1973: 198-199) repete a ideia:
Uma Universidade — a única do paiz, e sem um curso sequer elementar de história da
arte nacional! Sem um Museu de modelos, como o possuem em grande escala, as suas
irmãs mais modestas da Alemanha! N’estas ensina-se a história da arte, geralmente
em três cadeiras — Arte clássica e archeol[og]ia com a filologia clássica — Arte medieval — Arte Moderna; não falando na História da Música, que tem cadeira separada.

E em 1908 publicará um folheto defendendo o ensino da história da arte nos
liceus. Em 1912, (carta de 1 de Maio, 1973: 222-223) voltará ao tema defendendo
que a História da Arte deveria compreender duas partes: História da Arte e História da arte decorativa, mostrando-se disposto se a proposta não fosse aceite, a
criar no Porto um Curso libre de História da arte e arte decorativa.
Tal posição tem de ser entendida no contexto da época, por alguém que tivera profundo contacto com a cultura alemã3, que persistirá na sua mente como
um modelo a seguir, num período em que a valorização das artes decorativas
estava relacionada com a «arte nova» e a valorização do artesanato artístico,
ligada a instituições como o Museu de South Kensington, em Londres, ou o Museu austríaco, inaugurado em 1864 (Rodrigues, 2003: 56) ou, anos mais tarde,
as Wiener Werkstätte, fundadas em 1903, e congregando arquitectos, artistas e
designers com vista à produção de objectos de qualidade.
Em 1896, já Ramalho Ortigão testemunhara opinião idêntica (2006: 108):
É pelo culto da arte, e pela educação artística que esse culto compreende,
que a produção industrial se especializa, se valoriza pela originalidade característica do produto, e transforma pela prosperidade, unicamente determinada
pelo ensino, toda a economia de uma nação, como se evidenciou nos últimos
tempos em Inglaterra, na Áustria, na Alemanha, por via da simples reconstituição dos museus e da multiplicação das escolas.
Na sequência desta defesa do património, e da educação artística como fontes para o desenvolvimento do país, também João Couto, em 1921, vem a público
defender a introdução de uma cadeira elementar de história da arte nos liceus:
A educação artística deve tender para criar no indivíduo um critério que leve a admirar, a apreciar justamente as obras de arte e, implicitamente, com a formação do gosto, despertar o desejo de as amar, de as conservar, de as proteger. (1921: 11) E mais adiante
acrescenta: Há assim, uma necessidade imediata de começar a pensar seriamente na

Considera João Couto nesta dissertação, que teve lugar no contexto do seu exame de estado na Escola Normal Superior de Coimbra, que apesar de se terem
iniciado cursos de Arqueologia, História da Arte e Estética nas Faculdades de
Letras, precisamente esse ensino não pode deixar de resultar deficiente e pouco
proveitoso (1921: 16) porque os alunos não tinham qualquer preparação anterior.
Embora fosse positivo o Regulamento de Instrução Secundária (nº 6675 de
12 de Junho de 1920) que previa as excursões escolares e visitas de estudo, sendo especialmente recomendadas visitas a museus, monumentos, locais históricos
(1921: 19) fazia muita falta o estudo da história da arte, pelo que seria de uma
evidente necessidade a introdução nos programas do curso do ensino secundário de
uma cadeira de história da arte elementar. (1921: 24) Essa cadeira seria colocada
no V ano, porque os alunos já teriam estudado a história desses povos e melhor
compreenderiam a matéria e deveria ter três horas semanais, duas de aulas teóricas e uma de visitas a monumentos e museus.
O programa estaria organizado em três partes: a primeira, correspondente
ao período até ao Natal, basear-se-ia na recapitulação de conhecimentos com
um manual bem ilustrado de história geral da arte, de estampas e, se for possível, de
modelos autênticos ou copiados, caso na cidade sede do liceu haja museus ou estabelecimentos onde funcionem cursos especiais de arte com farto material de ensino
(1921: 31). A segunda parte destinar-se-ia ao estudo dos monumentos e restos
arqueológicos e artísticos existentes na cidade onde funcionasse o liceu e nos
arredores. A terceira parte do programa constaria do culto da arte e a sua definição deduzida numa síntese final. (1921: 31)
De seguida, exemplifica o que se poderia estudar em Coimbra, dentro da
metodologia proposta. E conclui dizendo que esta cadeira de história da arte elementar procura acima de tudo despertar no aluno o culto da beleza, o respeito pelas
obras e a admiração por aqueles que as souberam interpretar e executar (1921: 41)
Na verdade nem os desejos de Joaquim de Vasconcelos nem os de João Couto
tiveram concretização legal. A história da arte chegaria ao ensino secundário (não
ao básico, a não ser integrada nas disciplinas de Educação Visual e História (Lopes, 2004: 13-18)) muito mais tarde e reservada aos alunos que pretendem seguir
cursos artísticos, criando-se a disciplina de História das Artes (1991) que depois
dará origem à História das Artes B, para os cursos Tecnológicos de Equipamento, Multimédia e Produção Audiovisual (2002) e à História da Cultura e das Artes para os cursos científico-humanísticos de Artes Visuais (Lopes, 2004: 20-21).
A este propósito e relacionando com as já extintas competências essenciais
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educação estética da mocidade portuguesa, se quisermos formar o gosto e manter íntegra a riqueza do nosso património artístico (1921: 15).
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previstas no Currículo Nacional do Ensino Básico, Lopes (2004: 37) concluía: A
disciplina de Educação Visual não contempla, no seu programa, conteúdos específicos no âmbito da História da Arte, optando por uma visão exploratória dos aspectos
estéticos e técnicos das realizações plásticas. Para este autor, a disciplina de História é a única em que os conteúdos programáticos mais se aproximam das «competências essenciais» de foro histórico-artístico (Ibidem).
Simplesmente, nas Faculdades de Letras podem-se completar cursos de História sem passar pela História da Arte, o que eventualmente, em nossa opinião,
comprometerá a leccionação destas matérias no ensino Básico e Secundário.
No entanto, por tudo o que ficou dito, consideramos que seria uma mais valia proporcionar o seu estudo no ensino básico e no secundário, reservando-a
ainda, como opção, a todos os alunos do ensino superior.
No seu estudo que partia de um inquérito realizado a professores do ensino
secundário também Lopes (2004: 38) concluía:
Se atentarmos nas dificuldades que os professores do ensino secundário indicam nas
respostas ao inquérito, urge implantar em Portugal um programa histórico-artístico
especializado que possa abranger toda a escolaridade obrigatória.4

O ensino da história da arte poderia contribuir para a valorização do património
nacional e regional e deveria ser acompanhado, como muito bem é sugerido
por Joaquim de Vasconcelos ou João Couto, por visitas aos museus e monumentos que se encontrem nas proximidades das escolas, proporcionando sempre o
contacto directo com a obra de arte.
Um conhecimento razoável da arte nacional pode auxiliar o desenvolvimento do turismo, a originalidade da nossa produção a nível do design e do artesanato e contribuir também para o desenvolvimento das economias locais.
Poderíamos dar como exemplo o que se tem feito no Norte com a Rota do
Românico, ou no Alentejo com a rota do fresco.
A história da arte é ainda um elemento fundamental na formação ao longo
da vida, mas essa será uma problemática a abordar noutra ocasião.

Notas
1. Título decalcado da obra de Cesare de Seta,
Perché insegnare la storia dell’arte, 2008.
2. Tradução livre do italiano a partir da citação
de Cesare de Seta.
3. Joaquim de Vasconcelos estudou num
Gymnasio alemão, mas não pôde aí

prosseguir estudos por causa da guerra
franco-prussiana. Em 1876 viria a casar-se
com Carolina Michaëlis. Sobre o assunto
ver Sofia Leal Rodrigues — O pensamento
artístico de Joaquim de Vasconcelos.
ArteTeoria, nº 4, 2003, pp. 44-45.
4. O sublinhado é nosso.
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TERESA TORRES DE EÇA
Conselho editorial

Resumo: Procuro pontes e caminhos para

o desafio na educação formal e não formal
apelando à responsabilidade social das instituições e dos indivíduos e encontro a arte
educação e a educação cultural como uma
alternativa para construir lugares de resgate
cultural e social. Lugares de aprendizagem
plena transdisciplinar e transcultural. Relato
algumas experiências de investigação e de
ação com comunidades de pratica, baseadas
em processos de A/r/tography e ativismo que
norteiam a investigação no grupo C3, com o
qual tenho refletido sobre o papel da educação
artística na sociedade. Parto de memórias de
encontros e diálogos entre organismos, instituições e pessoas, de relatos de experiências dialógicas entre escolas, museus e comunidades
para apresentar o que poderiam ser lugares de
resgate cultural, de conversa e de aprendizagem
onde a cultura local e a cultura global se interpenetram nos interstícios de uma área que se
define nas margens.
Palavras chave: A/r/tography / Comunidades
de pratica / ativismo / educação artística /
entre-lugares / comparangoleiros.

Title: Retrieval places
Abstract: I work in-between borders, looking for

bridges and pathways to challenge education in
formal and informal settings expecting commitment from institutions and individuals. And in
this quest I may find arts and education as an
alternative way to build new sites for social justice
and cultural empowerment as transcultural and
transdisciplar learning sites. In this article I will
describe some research experiences within communities of practice based on concepts of A/r/
tography and activism that are leading the research group C3, with whom I had been discussing
roles of arts education in the society. I start from
memories of past encounters, dialogues and ideological experiences between schools; museums;
and communities to present what could be places
for cultural empowerment, through conversation
and learning in the interstitial places of an area
defined by its margins.
Keywords: A/r/tography / practice communities / activism / art education / between places
/ comparangoleiros.

… Sentimos a necessidade de resistir ativamente para criar outra narrativa de escola.
Como comunidade temos que nos tornar visíveis, temos que atacar em todas as frentes
nas escolas, nos museus, em centros culturais, nas comunidades. Apostar na educação
infantil, apostar na arte como elemento de reconstrução social, nas mudanças de baixo para cima, no processo artístico como processo de investigação. RIAEA (2008: 8)

... me propongo realizar y liderar… un espacio como lugar de encuentro INTER-acción
en el que te invitamos a participar. Este espacio de encuentro será virtual y permitirá
poner en conexión trabajos de investigación aplicada que se están llevando a cabo en
diferentes universidades de nuestra geografía (Agra-Pardiñas, 2010).
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Nas ciências sociais grande parte da investigação é empírica, baseada em fenómenos reais, feita com experiências no terreno. Na investigação em Ciências da
educação os investigadores costumam fazer estudos em contextos educativos
com a colaboração ou a participação de professores, educadores e alunos.
Muitas vezes os professores, educadores e investigadores se sentem sozinhos, ou em guetos. É raro saírem dos seus círculos, e trabalharem em conjunto. Às vezes existem trabalhos de investigação onde participantes são convidados a colaborar, mas não passa de uma participação reduzida, pontual que
termina logo após a conclusão da investigação sem haver desenvolvimento de
futuras investigações conjuntas. O que ganham os investigadores e os participantes dessa investigação? Qual o impacto desse tipo de estudos? Tendo em
conta estas preocupações existem vários autores, investigadores educadores
e professores que se situam não só como dinamizadores e ou participantes
mas também como elementos de uma comunidade de pratica, onde todos são
importantes para gerar conhecimento. Iniciarei este texto por esse conceito
porque me parece que é uma possibilidade ética e responsável no campo da investigação em geral e em particular na investigação em educação e educação
artística, os campos onde tenho trabalhado.
Atualmente, existe um grave problema relacionado com o tipo de partilha
que se faz da investigação no mundo da prática. Quando existe disseminação
passa por publicações periódicas, de teor académico, pouco acessíveis aos educadores, ou por comunicações em jornadas, seminários e congressos, numa
base de comunicação passiva, sem grande margens para diálogo e interação.
Acredito que esse tipo de divulgação seja muito importante, mas será o suficiente? Será que não poderíamos dar mais visibilidade ao que estamos a estudar, a experimentar? Será que não poderíamos envolver mais gente e obter opiniões diversificadas sobre o nosso trabalho? Será que utilizando os recursos das
tecnologias de comunicação não poderíamos habitar redes abertas em vez de
grupos cerrados? Maria Jesus Agra Pardinãs, investigadora da Universidade de
Santiago de Compostela acredita que sim.
Maria Jesus Agra Pardinãs, ciente das dificuldades que existem em disseminar
investigação e prática em arte educação, no ano de 2010, criou Inter-Acción na plataforma virtual Mydocumenta.com. A plataforma pretendia chamar metodologias
inovadoras integrando teoria na prática através de processos e não de produtos.
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Neste espaço virtual foi possível enlaçar grupos e comunidades de investigadores, professores e educadores que partilharam pesquisas, experiências e
processos de trabalho e indagação relacionados com arte educação. Pretendeu-se abrir vias inovadoras, atuando como grupos críticos a partir da divulgação de trabalhos individuais e coletivos. Para Maria Jesus Agra-Pardiñas e as
suas companheiras (Cristina, Carmen e eu) o espaço Inter foi a concretização
das nossas ideias sobre a importância do fazer arte -educação e do agir arte e
educação agora e aqui.
Embora o aqui tivesse resultado numa geografia complexa. Inter foi sobretudo um espaço de materialização de uma ideia, de que todo o caminho se
faz com pequenos passos, com atores anónimos, com pequenos projetos, mas
que coletivamente formam uma inteligência coletiva capaz de gerar processos de mudança, em suma com comunidades de prática. A plataforma Inter
mostrou que era possível tornar visíveis múltiplas vozes com as quais se faz
arte educação, não só através de registo escrito de resultados mas também
e sobretudo através do registo sistemático dos processos utilizando todos
os meios que os arte educadores utilizam no seu quotidiano. As fundadoras
acreditaram que esse era o primeiro passo para uma aprendizagem interativa, construída a partir de uma rede que se vai tecendo. Nos projetos de Inter
os participantes utilizaram instrumentos como foto-ativismo; performances;
autobiografias visuais, ensaios visuais, ensaios animados, paisagens sonoras
e instalações: um leque variadíssimo de meios que abria horizontes largos
para a investigação e para a maneira como falamos ou ‘escrevemos’ sobre a
investigação (Agra e Mesías, 2011).
Em Inter verificamos como as narrativas sobre as práticas educativas dos
professores são fonte de informação e conhecimento (Agra-Pardiñas, 2010).
Narrando as suas praticas escolares os protagonistas contam-nos as suas biografias profissionais, confiando-nos as suas perspectivas e reflexões acerca do
que consideram uma boa prática de ensino, o papel da escola na sociedade contemporânea, os lugares donde ensinam, os critérios de intervenção curricular
e docente que utilizam e os seus pressupostos. Com as suas histórias mostram-nos parte do seu saber pedagógico, prático e muitas vezes tácito ou silenciado, que foram construindo e vão reconstruindo numa multiplicidade de experiências e reflexões que realizaram e realizam sobre o seu trabalho. Ao analisar
esses relatos estamos usando uma metodologia que nos trará conhecimentos
únicos sobre trajetórias profissionais dos docentes implicados, os seus saberes,
as sua dúvidas e perguntas, as suas inquietudes, desejos e desânimos. Um conhecimento essencial para a compreensão da educação ( Eça, Agra-Pardiñas,
Trigo, Pimentel, 2010).

Nos interstícios de uma área que se define nas margens

Para nós, elementos do C3, não tem muito sentido perder tempo com a demarcação de lugares e de fronteiras entre os campos afins da arte educação.
Não tem sentido escavar os fossos existentes entre escolas, museus, centros
culturais, centros sociais, centros terapêuticos onde se pratica arte educação.
Interessam-nos os cruzamentos para percorrer os afastamentos. O que é realmente importante para nós não é perguntar porque estamos tão afastados da
sociedade, mas sim saber quais os caminhos que podemos seguir para que arte
educação e sociedade se encontrem de um modo transformador. Entendemos
que os atores nos diferentes contextos têm que trabalhar juntos e para tal partimos de ideias como: criação de situações, work in progress, processo artístico e
educação expandida desde o ponto de vista de movimentos de arte contemporânea colaborativos, ativistas e socialmente comprometidos.
Neste ponto seria necessário clarificar o que designamos por processos de
arte contemporânea colaborativos, ativistas e socialmente comprometidos.
Embora não possamos descartar as conotações modernistas e pós-modernistas
do termo arte do vocabulário da arte educação, quando falamos arte ou processos artísticos englobamos todo o tipo de objetos, situações e processos pelos
quais os indivíduos e as comunidades têm comunicado os seus sentimentos
e interessam-nos sobretudo os processos artísticos colaborativos que desde o
inicio da humanidade se observam em grupos sociais. Acreditamos que partir da pratica das artes colaborativas as pessoas, individualmente ou em grupo utilizam perceções não lineares e desenvolvem inteligências emocionais
encontrando modelos metafísicos e espirituais que os ajudam a ser e a estar
no mundo. Interessa-nos resgatar os processos artísticos de indagar e de fazer
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O grupo C3: Célula 3 foi criado pelas fundadoras de Inter-Acción como resposta
a uma chamada da Rede Ibero Americana de Educação Artística (RIAEA) para a
realização do seu segundo congresso. Baseando-se nas conclusões do primeiro
congresso que tinha decorrido em Beja, Portugal em 2008, os elementos de C3
argumentaram que os congressos não eram a forma mais adequada de atuação
para os arte educadores do espaço Ibero Americano que pertenciam à RIAEA.
O grupo definia-se no cartaz de divulgação pela Internet como um corpo
integrado por células ativas que pretendiam realizar ações para tornar a arte visível numa sociedade de pessoas em perigo de perder a sensibilidade e a capacidade de se emocionar. Afirmava-se como um compromisso social de teor subversivo buscando novas estratégias de criação e debate criando células ativas
autónomas multi-geográficas e inter- conectadas para lançar vírus artísticos.
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onde os participantes sejam os autores/atores principais na criação de situações geradoras de desconhecido e de flexibilidade. De entre estes processos
poderemos trazer praticas de arte colaborativa que utilizam inúmeras formas
de arte e são caracterizadas pela interação e pelo diálogo com a comunidade,
tais praticas poderão ser comparadas a rituais, ou situações, de aprendizagem
onde os participantes utilizam processos de criação artística e as suas relações
com o aprender para exprimir ideias, vivências e emoções de modo a construir
uma análise crítica das suas vidas e das suas culturas. Além disso tais formas de
arte, socialmente comprometidas, integram também algumas finalidades da
educação que são desenvolvidas em escolas, universidades, museus e outros
lugares de educação não formal. Ao utilizarmos este tipo de arte comprometida
estamos também dentro de linhas de investigação que se praticam em vários
lugares das ciências sociais tais como métodos de investigação participativa ou
colaborativa; investigação-ação; investigação baseada em artes e a/r/tography,
trazendo assim maneiras diferentes de compreender a teoria e a pratica em arte
educação (Irwin and de Cosson 2004).
A/r/tography

Identificamo-nos com os conceitos de a/r/tography, tal como com os conceitos
de investigação ação, investigação baseada nas artes; narrativa, etnográfica, investigação participativa / colaborativa. São apenas nomes, que podemos usar
conforme o trabalho que estamos a desenvolver. Tendo em conta a necessidade
de buscar espaços de criação e de educação partimos também dos conceitos artográficos proclamados por Rita Irwin (a/r/tography) criando espaços para situações entre as fissuras das instituições educativas e culturais. O conceito de a/r/
tography pode ser descrito como sendo uma forma híbrida de investigação acção. Os a/r/tógrafos como contadores de histórias partem de processos de identidade, memória, reflexão, meditação, interpretação e representação (Irwin &
de Cosson, 2004) para a procura do conhecimento, movendo-se na interface da
produção artística, pesquisa e pratica pedagógica. A nossa pergunta constante
como educadoras, artistas e investigadoras é de como nos podemos mover entre arte e educação do ponto de vista dos múltiplos discursos contemporâneos. Como podemos criar relações transformadoras entre as pessoas anónimas
destituídas de poder de decisão e validação e as instituições elitistas que detêm
as prerrogativas da certificação e validação dos conhecimentos e das artes, ou
seja dos circuitos pesados da educação formal e dos circuitos elitistas da arte.
Aí reside o nosso ‘work in pogress’, uma montagem/colagem constante onde
evocamos o nomadismo e a transiência. Estamos permanentemente em trânsito, as nossas geografias de arte e educação partindo do local e das pessoas reais

Ações como Situações ativas

Temos trabalhado na criação de situações artísticas e educativas, das quais falaremos mais adiante. Essas situações têm sido colaborativas com a finalidade de
promover o conhecimento de si e do outro, num enquadramento transdisciplinar
e transcultural. A nossa força é de resiliência, não nos podemos definir como um
grupo de educadoras ou de investigadoras formal, tampouco de artistas, trabalhamos e vivemos, entre lugares, embarcamos nas metáforas que vão surgindo
no mar de possibilidades onde navegamos. Utilizamos aqui a metáfora do ‘navegar’, que fomos buscar aos estudos sobre comunicação pela Internet, porque não
podemos deixar de nos situar também numa geografia global e virtual.
As situações que advogamos são baseadas na utilização da performance
como pedagogia e estão também ancoradas no conceito de educação expandida e’ edupunk’ (tradução do conceito ‘Do it Yourself ’ para o campo educativo, apelando para o envolvimento dos utilizadores a partir da criação das suas
próprias tecnologias e publicação livre da informação recebida, transformada e
gerada por eles). Por educação expandida entendemos pedagogias relacionais
colaborativas, que facilmente se aliam aos processos artísticos colaborativos
como métodos de relacionamento com finalidades de aprendizagem em rede
que se vão construindo de modo coletivo utilizando os recursos de tecnologias de comunicação com ferramentas digitais. Neste tipo de conceito educativo não existem barreiras entre produtor e consumidor, sendo a distribuição
assegurada por sistemas de conteúdos abertos. São abordagens a métodos de
aprendizagem a partir de pedagogias coletivas estruturadas em rizoma que
podem promover múltiplos enunciados de conhecimentos e desenvolver capacidades e ferramentas através de relacionamentos de partilha, negociação
e espaços auto-gerados através da ação. Neste sentido a pedagogia coletiva é
composta por variados métodos de trabalho, como sistemas caóticos, mas que
se organizam em função das necessidades de resposta a determinadas circunstâncias, contextos e limitações.
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terão que ser obrigatoriamente cartografias em movimento, onde se possibilite
a navegação, a imersão e a submersão. A educação e a arte como processos cruzados possibilitam esse nomadismo que em última instância facilita o caminho
entre paisagens fracturadas, nas fissuras, encontramos estratégias de criação
e de aprendizagem. Nestas geografias íntimas e fluídas entendemos a criação
de situações ativas de aprendizagem através das artes onde o que interessa realmente é o sentido do ser e do estar. Os lugares únicos do experimentar para
que seconstruam os conhecimentos a partir das combinatórias de experiências,
informações, leituras, sensações e imaginações.
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Figura 1. Comparangoleiros no Jardim Zoológico de Lisboa: ação situada
no âmbito do programa do Jardim Zoológico de Lisboa ‘ Educar para conservar’
para um público de professores; educadores do Jardim Zoológico de Lisboa
e estudantes universitários de Biologia, Abril 2013.

Queremos voltar ao conceito de círculo de cultura de Freire (1973) onde se
propunha um sistema dialógico de educação em que o papel do professor era o
de facilitador ou coordenador de situações de aprendizagem. E as situações de
aprendizagem são processos de incorporação.
Comparangoleiros: Uma comunidade de prática

Comparangoleiros é uma rede de educadores/professores e artistas de vários
países que realizam projetos de intercâmbio cultural com as suas comunidades;
nas escolas onde trabalham, no bairro onde moram com familiares e amigos.
Os projetos pretendem explorar o conhecimento de si e do outro através da arte
contemporânea, especialmente inspirados na performance de Hélio Oiticica
‘Parangolés’, os participantes do projeto constroem situações/ações de aprendizagem onde as linguagens das artes se diluem, trabalhando pinturas habitáveis em espaços sonoros feitas a partir da pesquisa sobre as culturas locais de
cada grupo (Figura 1).
A educação e a educação artística utilizam barreiras entre territórios estanques carregadas de discursos de poder e de valores de inferioridade e superioridade. Essas barreiras não têm que existir, na comunidade de prática ‘Comparangoleiros’ vivem-se lugares onde a arte educação se constrói e desenvolve
como lugares de intersecção entre artes, culturas e ciências tentando compreender de que modo na praxis da arte educação eles se tocam criando híbridos.
A pratica de comparangoleiros utilizanda abordagens para a educação artística
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Figura 2. Marcos Pinheiro explicando o conceito de Parangolé para professores
de arte em Santiago de Compostela, com um parangolé realizado em 2012 por uma aluna
da escola de Música Pardaugavas, em Riga. Centro Galego de Arte Contemporânea,
Santiago de Compostela, Março de 2013.
Figura 3. Cristina Trigo na ação ‘Parangoleiros’, Centro Galego de Arte Contemporânea,
Santiago de Compostela, Março de 2013.
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no ‘entre lugares’ (Mignolo, 2003; Silviano Santiago, 1979) a partir da indagação crítica que busca questionar certezas e modelos totalizantes contestando
“abordagens que formulam uma compreensão da diferença tendo como referência um Outro exógeno, externo, procedimento que mantêm o princípio de
uma unidade e coerência cultural interna” (Piscitelli, 2005: 55) (Figuras 2 e 3).
Lugares de Resgate

Apolline Torregrosa, investigadora do GREAS no seu artigo introdutório para
o número especial sobre educação artística da revista do CEAQ ‘Sociétés’
(Torregrosa, 2012) evocava os dois grandes mitos que coexistem na percepção
contemporânea da educação; o mito de Prometeu que continua a educação do
século dezanove, da escola gratuita e obrigatória para todos como um ideal de
crescimento social e o mito dionisíaco libertador. A nossa educação ‘moderna’
funciona na lógica Prometeana da conquista do segredo dos deuses, procurando um ideal de progresso através de um amor abstrato pelo ensino e pelo saber
— o livre Prometeu agrilhoado e devorado pelo abutres das normas e regulamentos. Uma educação que corresponde à barbárie reducionista e ambientalmente suicida da nossa sociedade onde a lógica, a razão, o progresso, os valores de mercado, o sucesso económico e a competição são as orientações gerais.
Uma educação que promulga o esplendor das letras e dos números de um modo
ascético e desprovido de emoção. Por outro lado existe um mito que vê a educação como transformação social, libertação, educação para os valores, para
a cidadania, e que na linha da ‘escola moderna’ apela para os afetos tentando
quebrar o desencantamento que temos hoje sobre a educação. Entre esses dois
mitos trabalham os educadores e os professores, tal como Apollinie eu acredito
que nos interstícios que existem poderá haver lugar para imaginar um tipo de
educação diferente onde as artes possam ter um papel aglutinador de criação
de situações de aprendizagem multidisciplinar e transcultural. Algumas dessas situações estão a acontecer nas escolas públicas e privadas, em museus,
em centros culturais, em espaços comunitários, com crianças, jovens e adultos
por força da vontade de professores e educadores que um pouco às cegas experimentam outras maneiras de fazer arte e educação. Os investigadores têm
muito a ganhar em promover, divulgar e colaborar com essas situações, mais
do que partir de hipóteses ou perguntas de partida e problemas a resolver os
futuros investigadores deveriam partir de questões mais ligadas aos contextos,
partir de questões como por exemplo: ‘ Como posso saber o que acontece nos
contextos educacionais onde quero trabalhar? Como posso envolver-me nas redes de projetos que existem? O que tenho eu para oferecer? Como posso dar o
meu contributo a essas redes? Creio que se as linhas de investigação partissem
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dessas humildes questões os estudos de investigação teriam mais impacto no
terreno. Não se pede aos jovens investigadores para mudarem o mundo ou para
responderem a questões muitas vezes impossíveis de responder, pede-se apenas que construam novos conhecimentos que possam ser úteis para as pessoas
e as organizações que trabalham no campo da área da investigação.
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Visão de mundo
e identidade docente:
Produção de um objeto de
aprendizagem como uma
possibilidade de construção
de identidades docentes
UMBELINA BARRETO
Conselho editorial

Resumo: Este artigo aborda uma proposta pe-

dagógica desenvolvida no Instituto de Artes da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Brasil, em um curso de formação de professores de Artes Visuais em exercício nas redes
de ensino, envolvendo uma experiência de
aprendizagem na elaboração de um objeto de
aprendizagem, realizado no desenvolvimento
do curso, como uma possibilidade de construção de identidades docentes.
Palavras chave: proposta pedagógica / formação em exercício / objeto de aprendizagem / identidades docentes / experiência de
aprendizagem.

Title: Worldview and teaching identity: the

production of a learning object as a possibility
of building teacher identities
Abstract: This paper refers to the pedagogical
proposal developed at the Instituto de Artes da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil, in a training course for teachers of Visual Arts
in-office educational networks, involving a learning experience in the construction of a learning
object, held in the development of the course as a
possibility of building teacher identities.
Keywords: pedagogical proposal / training
course / learning object / teacher identities /
learning experience.

Um caminho para a construção da experiência

Focalizar uma proposta pedagógica para alunos/ professores em exercício na
Escola Básica brasileira (referente à Educação Básica, que compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio e Técnico), como uma
experiência de aprendizagem desenvolvida no percurso de formação do curso
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de Licenciatura em Artes Visuais modalidade à distância (licenciaturas brasileiras referem-se à formação de professores para a educação básica), envolvendo a construção de identidades docentes em interlocução com a visão de mundo dos sujeitos participantes, em deslocamento e sobreposição, pode parecer, a
princípio, uma tentativa de construção/ desconstrução de valores que apresenta uma diversidade micrológica de difícil compreensão.
Pensar na apresentação da proposta de um modo metafórico, na busca de
uma representação significativa para o dilema inicial da escrita, pode envolver
a possibilidade de o texto ser dado como a tentativa de criar um roteiro para a
realização de uma narrativa de um diálogo de surdos e cegos. Nesse caminho,
é certo que se correria o risco de o percurso textual ser visto como aparentemente absurdo, e, nesse contexto, como algo, simplesmente, inoperante. Primeiro, por ser centrado na visão de mundo de um aluno duplamente em curso,
em uma formação docente em deslocamento de sua atuação na educação como
professor leigo, segundo, por ser um aluno que está, por um lado buscando a
estabilidade, e por outro a transformação, mas em processos concomitantes.
Embora eu tenha pensado na adequação e impossibilidade do uso da metáfora
inicial escolhida, reconheço com alívio que esta é uma façanha que, felizmente,
Werner Herzog já realizou de um modo magistral em seu filme documentário,
“Terra de silêncio e escuridão,” de 1971.
Entretanto, trazer o filme de Herzog como metáfora para introduzir a proposta a ser focalizada no texto, pode ser significativo na medida em que o documentário realizado pelo artista é também uma sequência de descobertas de
novos mundos por pessoas que desconheciam suas identidades perceptivas, e
que, aparentemente, são mundos conhecidos e experienciados por todos nós.
Ou, são mundos que têm a possibilidade de ser conhecidos, vividos e experienciados, mas, necessariamente, nem sempre fazem parte de nossa experiência de vida, apesar de nos referirmos a eles cotidianamente como se os
tivéssemos vivenciado.
Pensar em como cada sujeito constrói a sua visão de mundo, a qual se apresenta com frequência como uma imagem dada e acabada, e, em como a construção da experiência pode transformar essa visão de mundo em um processo,
ampliando a autoconsciência e a compreensão de nosso próprio lugar na partilha com o outro no compartilhamento dos espaços coletivos, e, principalmente,
a enfatizar a responsabilização no modo como temos habitado o mundo; pode
ser essencial para se focalizar uma produção de conhecimento realizada na formação de professores em exercício, em que se relaciona o saber/ fazer e o ser no
próprio processo do conviver.
Sabe-se que, com frequência deixa-se de perceber o espaço em que estamos
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Figura 1. Mapas conceituais realizados por Neusa Vinhas
durante o curso de formação. Imagens retiradas do
CmapTools (software livre partilhado entre universidades
para elaboração de mapas conceituais).

inseridos, pois o mesmo vai sendo soterrado por um fazer cotidiano amarrado
em suas próprias memórias, tornando-nos cegos e surdos ao que nos rodeia.
Do mesmo modo, pode-se também deixar de vivenciar o tempo presente, e, em
consequência disso, as mudanças do mundo passam a não corresponder mais
ao nosso mundo, não tendo significado em nosso fazer. Por outro lado, a partir da percepção dessa imobilidade que se reflete de forma imagética em nossa
visão de mundo, e vai minando a nossa presença/ ação, pode-se voltar a encontrar o caminho da construção da experiência, tornando o mundo um lugar
novamente significativo, pelo simples fato de se tornar possível construir em
nosso cotidiano novas formas de habitá-lo.
Trazendo essa reflexão para o universo da escola brasileira, focalizando o
desencantamento de um professor que foi perdendo a vontade de reconstruir a
cada dia os valores de sua própria jornada, e que, desta forma, foi se alienando
de seu processo identitário, tem-se justamente aí a perspectiva inicial da proposta pedagógica desenvolvida em um curso de formação de professores de
Artes Visuais, que envolveu a elaboração de um objeto de aprendizagem como
uma possibilidade de construção das identidades docentes de seus autores.
A experiência que subscreve esta aprendizagem foi realizada intensivamente nos dois últimos semestres do curso de Licenciatura em Artes Visuais modalidade à distância da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS,
como componente curricular da disciplina Seminário Integrador, desenvolvida
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durante os oito semestres do curso. O curso foi ministrado em parceria com a
Universidade de Caxias do Sul, UCS, no âmbito da REGESD (rede de Ensino
Superior à distância composta por Universidades da região Sul do Brasil), formada para atender a solicitação do Governo Federal de Formação de Professores Leigos em exercício, ou seja, a formação de professores de Artes Visuais
em exercício na rede de ensino, entretanto, sem a formação específica na área
de conhecimento.
Os alunos/ professores do curso desenvolveram durante o processo de formação, de forma subsequente, vários projetos de trabalho enfatizando o conceito de Ser Professor de Artes Visuais como um Pesquisador, os quais foram
sendo apropriados em mapas conceituais elaborados por cada aluno, conforme Figura 1, na qual se apresenta quatro mapas de um mesmo aluno, sendo o
primeiro sobre a própria estrutura do curso de formação, o segundo, o mapa
do professor / pesquisador/ curador (a imagem deste mapa é de apenas um
fragmento, pois esse foi desenvolvido durante todo o processo de formação),
o terceiro, uma apropriação de uma proposta desenvolvida como um objeto de
aprendizagem, e o quarto mapa, uma apropriação de repertório artístico a partir de um objeto trabalhado no curso.
Na etapa final, a partir da visão integrada de tudo o que haviam realizado
no seu processo de formação, foi proposto um projeto de criação de um objeto
de aprendizagem, a partir de uma reapropriação e revisão dos seus mapas, a incluir novos itinerários, construindo / desconstruindo seus cotidianos escolares,
entrelaçando e fazendo dialogar distintas realidades, mas principalmente, de
forma a atender às dificuldades inerentes ao exercício de sua disciplina ministrada na Escola Básica.
Os professores / alunos foram solicitados a construir sua própria experiência
ressignificando o seu local, ou locais de trabalho e o seu fazer, devendo considerar as diversas turmas e as diferentes etapas de desenvolvimento em que estavam a atuar, partindo da adequação/ inadequação da dimensão física/ estrutural de sua escola, no sentido de ressignificar o seu engajamento e assumir a
partilha da responsabilidade pela qualidade de suas aulas, com intervenções significativas, a aperfeiçoar e maximizar todo e qualquer recurso que pudesse vir a
ser utilizado de uma maneira inovadora na construção do conhecimento artístico e com possibilidade de interlocução com as demais áreas do conhecimento.
Procurou-se trabalhar com os alunos / professores com algumas propostas
que se apresentam nas reflexões sobre Ser Professor de Arte na atualidade na
Escola Básica brasileira, e para isso se levou para a discussão o conceito de Projeto de Trabalho de Fernando Hernandez (2000), muito embora, as propostas
não tenham prescindido do envolvimento com as reflexões de Ana Mae Barbosa
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(2005), inserindo no universo dos alunos / professores a Proposta Triangular,
também como um princípio de mudança de atitude presente em um novo perfil
de professor, que se mostra atento a arte contemporânea propositiva, e às frequentes mudanças que transformam o mundo e, consequentemente, a visão de
mundo dos sujeitos.
Desse modo, o processo reflexivo encontrou ressonância no papel de professor
propositor enfatizado por Miriam Celeste Martins (2006), além de se desdobrar
em uma dimensão ampla reflexiva em que se inseriu a Pedagogia da Autonomia
de Paulo Freire (1997), trazendo a luz a incondicionável e necessária autonomia,
enfatizando a generosidade e o reconhecimento e a assunção da identidade cultural, como fator principal na construção de conhecimento e identidades docentes.
Então, voltando à metáfora inicial e trazendo novamente o filme de Herzog,
escolheu-se introduzir o leitor nesse texto, tal como a imagem inicial do filme,
que nos coloca, reiteradamente, um grande salto de um esquiador pairando no
ar em um “manto de neve” em que se pode “ouvir o silêncio,” trazendo a ênfase na impossibilidade de se recuperar essa experiência, a não ser vivendo-a,
como a imperiosa necessidade de entrega à experiência dessa terra exaurida,
representada por um cotidiano escolar muito exposto e espetacularizado, que
acaba por cair no silêncio e escuridão de quem não consegue mais ser visto ou
ouvido, justamente por seu inverso, ou seja, por ser muito visto e ouvido e sempre da mesma forma. E, na sequência, depois do mergulho metafórico nessa
impossibilidade, convida-se a uma viagem, tendo-se como referência a viagem
trazida no filme pelo artista, como uma primeira experiência de um grupo de
cegos-surdos em um pequeno avião, em que a experiência do vôo é mostrada
como uma vivência corporal de um modo tão significativo, que, certamente, faz
com que todos os que já tenham vivido experiências semelhantes, a revivam de
outra forma, como se nunca a tivessem vivido.
1. A experiência proposta

O curso de Licenciatura em Artes Visuais modalidade à distância iniciou em
2008 abrindo “janelas” na disciplina do primeiro seminário integrador. As janelas abertas referiam-se tanto ao mundo externo como ao mundo interno, referiam-se ao local de trabalho de cada aluno / professor e às políticas nacionais e
locais que envolvem o exercício da profissão de ser professor, e também a própria
estrutura curricular do curso de formação, mas, principalmente, verificou-se posteriormente, que as janelas foram abertas a mundos que ainda não haviam sido
experienciados pelos alunos / professores, apesar de neles estarem inseridos.
Na etapa final do curso os alunos / professores foram exortados a se sentir orgulhosos de seu feito e procurar expressar a importância da formação para suas
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vidas e também para a vida de seus alunos, através de uma construção que envolveu o aprendizado da coleta e a reorganizarção das escolhas que foram sendo realizadas durante a vida acadêmica. Para isso, foi essencial o fato do curso
ter sido ministrado totalmente em um ambiente virtual de aprendizagem, pois
os alunos podiam percorrer todas as disciplinas realizadas ao longo dos quatro
anos de formação, tal como se percorre um mapa, com inúmeras entradas e com
diversos itinerários conforme a definição de seus focos de interesse.
Essa experiência tornou possível a virtualidade de certo retorno no tempo,
possibilitando aos alunos / professores construir novos itinerários para percorrer seu próprio mapa de formação, levando-os a fazer a crítica sobre a falta de
compreensão em alguns momentos, e, a se surpreenderem com o seu rápido
aprendizado em outros momentos do percurso já consolidado. Foi possível voltar a se maravilhar com a possibilidade de surpreender os seus alunos em trabalhos performáticos realizados durante o curso, em que a produção final foi o
video da encenação artística realizada. Mas, o grande ganho foi perceber de um
modo concreto a complexidade envolvida na construção de um perfil de professor de Artes Visuais, o qual abarca um fazer prático, gráfico-plástico e tecnológico, articulado a um desenvolvimento ético / estético, aliado ainda, ao fato de
ser essa formação o locus do desenvolvimento de uma reflexão teórico-prática
realizada com a finalidade de se traduzir sempre em uma ação político-participativa, sem prescindir do caráter transformador de uma prática em interação
direta com seu próprio contexto, mas sempre em interlocução com contextos
semelhantes, embora, abrindo-se para outros diferentes e/ou distantes.
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Figura 2. Objeto de Aprendizagem Portas da Arte
e Objeto de Aprendizagem Fragmentos da Arte: uma
brecha no armário. Fonte: arquivo dos autores dos
objetos, Elenice Silva e Adriano Dreher, 2012.
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Figura 3. Fotografia e montagem do Objeto ARTE: INSTRUMENTO
DE VESTIR, sobre rufos de gola e capulanas, e o Objeto João Belo,
Instalação dos bolsos na parede ao lado de João Belo e os materiais no
carrinho aos pés do objeto. Fonte: arquivos dos autores dos objetos,
Lauralice Eberle e Rosane Kafer, 2013.

Foi muito difícil para os alunos / professores a apropriação consciente de
um repertório já elaborado anteriormente e que teria de ser visto como outro,
em um caminho realizado a partir de outros referenciais, tal como as buscas
que se faz em um mapa. O mapa do professor / pesquisador / curador iniciado
no segundo semestre do curso e continuado até o sexto semestre, através das
experiências concretas de aprendizagem realizadas em visitas guiadas e viagens de estudo, sendo desdobrado a cada viagem de estudos realizada, deveria
ser olhado por um outro ângulo, ou seja, a partir da escolha da imagem de uma
única obra, definindo a escolha de um artista, envolvendo uma narrativa que o
articulasse a três conceitos-chave, contemplando a arte e a cultura visual, além
da relação com três contextos presentes no próprio mapa.
As escolhas realizadas pelos alunos/ professores foram reapresentadas em
uma prancha, elaborada por cada um de forma significativa para seus alunos e
no contexto de sua própria sala de aula. Após esta etapa realizada individualmente, os alunos / professores trocaram experiências e entrelaçaram suas escolhas, agregando duas outras pranchas ao seu próprio trabalho, realizadas por
dois colegas alunos / professores. E este foi o referencial inicial para começar a
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definição de um objeto de aprendizagem que pudesse vir a dar sentido também
a uma rede de professores, que até então eram cegos e surdos ao fazer do outro,
ao imediatamente próximo, porém geograficamente distante.
Esta etapa do trabalho foi definida a partir de uma reflexão sobre a curadoria educativa em sala de aula no sentido de se perceber a finalidade da eleição
de pranchas de imagem para o trabalho em sala de aula, enfatizando o compromisso com a construção do conhecimento em Artes Visuais e visando também
à autonomia na construção do conhecimento dos alunos, de forma a possibilitar a apropriação dos meios de construir o conhecimento.
As pranchas escolhidas deveriam constituir um conjunto autônomo, que
possuisse articulações claras e uma proposta de trabalho definida, que poderia
ser usada por qualquer professor que assim o desejasse, a partir de um acesso
local ou virtual. Nesse sentido, os alunos/ professores foram solicitados a levar
em consideração relações entre o sujeito, o objeto, a escola e o currículo para a
composição inicial do objeto.
Em relação ao sujeito foram evidenciadas as questões relativas à ética do
professor, no sentido da definição do repertório que cada um já havia construido no desenvolvimento do curso, e da capacidade de trabalhar com as imagens
selecionadas, com consciência das implicações do trabalho em sala de aula em
relação à etapa de escolarização desejada, no sentido de se adequarem simultaneamente à proposta e à faixa etária correspondente.
Quanto ao objeto artístico, a chave seria a verificação da capacidade de trabalhar com o referencial inicial trazido pelas imagens escolhidas, procurando
perceber o microuniverso que as obras manifestam dentro da arte, buscando
os contextos de pertencimento e os contextos que as mesmas formam ao serem
correlacionadas. Sem esquecer-se de pesquisar sobre as linguagens envolvidas
na produção das obras — tradicionais e contemporâneas — desenho, pintura,
gravura, cerâmica, escultura, fotografia, vídeo, performance, instalação — em
formatos digitais ou analógicos, em planos bidimensionais ou tridimensionais,
em imagens paradas ou em imagens-movimento.
Quanto ao contexto escolar, por ser o locus de utilização do objeto, é também definidor da autonomia pretendida, então, estando as imagens escolhidas
entre um elenco de obras significativas na história da arte, em um segundo momento, poderiam ampliar as possibilidades de construção de conhecimento,
em conjunto com as outras áreas do currículo escolar, mas sem a perda da especificidade da área artística. Desta forma, os alunos / professores foram solicitados a pensar em experiências concretas de aprendizagem, elencando quais
seriam os eventos que poderiam ser articulados com o trabalho em sala de aula,
tais como: uma visita a uma exposição, ao museu, a uma instituição cultural da
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área, expedições com finalidade específica em outros locais da cidade ou a vinda de um artista à escola, na realização de uma residência artística.
Quanto ao currículo, foram retomadas as temáticas definidas em lei para serem desenvolvidas no currículo escolar, enfatizando o seu valor e a necessidade
de serem trabalhados de forma adequada, enfatizando nesse caminho a inclusão e a promoção da multiculturalidade. Em relação à inclusão a ser trabalhada
na arte, buscou-se enfatizar a necessidade de não se restringir a suprir as necessidades cognitivas dos alunos com necessidades especiais, mas a importância
de pensar em todo o grupo a partir de diferenças expressivas individuais para a
criação de espaços de sociabilidade. Além disso, a multiculturalidade foi vista
como a implicação da coexistência harmônica das várias diferenças culturais.
2. Objetos de aprendizagem como identidades docentes

Os objetos de aprendizagem foram realizados a partir da escolha de um eixo operacional e da escolha de uma fisicalidade específica, ambos relacionados a um
conjunto de características físicas do local de trabalho de cada aluno/ professor,
apropriadas por cada um, e um conjunto de propostas / projetos, novos e coletados, envolvendo o uso do objeto de aprendizagem que estava sendo elaborado.
A fisicalidade dos objetos teve como referência a arte contemporânea, como
as “caixas valise” de Marcel Duchamp (1911-1914), ou os “Parangolés” de Hélio
Oiticica (1960), objetos que se desdobram, ou que trazem diversas capas articuladas entre si. Também foi referência para a fisicalidade a ser construída, a obra
do artista Claes Oldenburg (1929-), pois se considerou importante ter sempre
em mente os referenciais do universo da arte articulados ao cotidiano de cada
um, de forma que o objeto pudesse se relacionar com o espaço da escola, mas
ao mesmo tempo, causar espanto, estranhamento e curiosidade. A necessidade
era que se pudesse pensar em um objeto multifuncional que criasse um estranhamento em sala de aula e pudesse, simultaneamente, desconstruir o design
tradicional das coisas, com a possibilidade de atuar na desconstrução da forma,
e também da função dos objetos conhecidos e próximos.
Os alunos / professores compreenderam que a partir de uma apropriação
incomum de coisas do cotidiano, o banal poderia ser transformado em objeto artístico construído pela ação inovadora e atitude criativa do professor de
artes. Materiais comuns como tecidos, feltros, fechos, botões ou presilhas poderiam servir para criar formas articuladas ao universo da arte, como havia
sido apreciado na obra do artista gaúcho Carlos Pasquetti (1948-), exposta na
8ª Bienal do MERCOSUL, visitada em uma experiência de aprendizagem realizada durante o curso.
Outras experiências de aprendizagem também foram significativas para as
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definições dos objetos de aprendizagem, tais como: a visita à exposição do artista carioca Ernesto Neto (1946-), no Museu de Arte Moderna de São Paulo,
e as Obras e Terreiros da 29ª Bienal de São Paulo, bem como os Tatus-Bola do
Centro Cultural São Paulo. Os Ateliers móveis da 7ª Bienal do MERCOSUL, e a
vivência das Estações educativas de INHOTIM, ambas, experiências educativas realizadas durante o curso, também foram marcantes e significativas tendo
sido referências importantes para a realização do trabalho.
Em uma turma de sessenta alunos / professores escolheu-se focalizar no
texto três conjuntos de objetos de aprendizagem, que foram construídos a partir de distintos conceitos, tal como os objetos da Figura 2, construídos a partir
da fisicalidade de um mobiliário educativo em interlocução com a imagem de
uma obra de arte — Portas da Arte e Fragmentos da Arte: uma brecha no armário.
Os dois objetos fazem uma referência aos tradicionais armários da escola, mas
surpreendem por sua forma e função inédita. Ambos os objetos podem ser deslocados com facilidade, pois foram dotados de rodas.
O Objeto Portas da Arte foi realizado todo em vermelho, tal como a obra
de Cildo Meireles (Rio de Janeiro, 1948-) Desvio para o vermelho (1967), que
também é uma das imagens escolhidas para constituir o objeto, que é dotado
de portas dos dois lados, sendo que, em um dos lados, a porta tem um espaço para a exposição das imagens. Os projetos que compõem o objeto apresentam questionamentos sobre a instalação como forma artística, enfatizando a
possibilidade de um armário/ atelier móvel ressignificar o conceito de atelier
tradicional, podendo o mesmo ser deslocado pela escola, mas, principalmente,
constituindo-se como um objeto estranho ao ambiente escolar. A aluna / professora escreveu um texto sobre o objeto intitulado “É possível fazer arte com...
uma proposta de ensino para romper as barreiras da criação,” em que focaliza
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Figura 4. Objeto Malasartes em viagem para a escola e experiência de
aprendizagem com saída a campo e utilização dos recursos materiais
presentes no objeto de aprendizagem GuiArte. Fonte: arquivo das autoras
dos objetos, Neusa Vinhas e Jésica Henke, 2012.
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a necessidade do professor de Artes Visuais de compreender as diferentes expressoões artísticas em uma visão de mundo centrada em seu próprio tempo, e
possibilitar os diferentes processos de criação de seus alunos a partir de motivadores complexos, envolvendo a arte tradicional e também arte contemporânea,
mas sempre a partir de uma visão contemporânea.
O objeto de aprendizagem Fragmentos da Arte: uma brecha no armário é um
objeto realizado em conjunto aluno / professor e seus alunos, e partiu da ressignificação de um armário da própria escola em que o professor atua. Também é
um objeto móvel, pois dessa maneira ele adquiriu uma personalidade própria,
evidenciada pelo seu uso a partir de um deslocamento significativo, ou seja,
partilhando o espaço de atelier como construtor deste espaço de trabalho. Um
dos lados deste objeto está destinado à exposição de obras bidimensionais e o
próprio objeto foi construído como uma pintura/ objeto tridimensional. O atelier construído como objeto é um espaço em que se privilegiam os fragmentos,
as sobras e os restos, e com esta ênfase os alunos são provocados a construir
suas obras a partir dos fragmentos do mundo como células da nova forma. O
Objeto contém potes de diversas cores, cada um com fragmentos de objetos e
restos ou sucatas da cor correspondente. As novas formas criadas com os fragmentos são construídas na paisagem, gerando também uma nova percepção do
mundo contemporâneo.
O segundo conjunto é formado por dois objetos de aprendizagem desenvolvidos em uma referência ao conceito de corpo ou a sua representação —
Arte instrumento de vestir: sobre rufos de gola e capulanas e João Belo, apresentados na Figura 3. É importante verificar que seus autores fazem uma referência
a arte ocidental e o conceito tradicional de belo e ao multiculturalismo com
uma referência a arte afro-brasileira. O objeto João Belo passou a se constituir como uma presença a ser identificada como um personagem pelos alunos
e pelos professores da escola, e vai sendo acrescentado e transformado pelo
uso dos professores, sendo ampliado o número de bolsões que o constitui.
Os bolsões são colocados nas paredes a partir de esperas feitas de velcro,
criando um universo diferenciado a cada vez que é utilizado. A professora Rozane Kafer enfatizou em seu texto o Lúdico como estratégia para o ensino da
Arte, trazendo a sua visão de mundo em que a ludicidade e o jogo são colocadas
como possibilidade de aprendizado envolvendo a totalidade do sujeito.
No objeto Arte instrumento de vestir: de rufos de gola e capulanas, está presente o confronto positivo entre a arte européia e a arte africana, a primeira trazida
pelos rufos de gola e a segunda pelas capulanas, ambas representando e situando o significado do pensamento e do corpo para as culturas correspondentes. O
próprio objeto de aprendizagem é uma obra vestível, e além de conter os diversos

Conclusão

No texto procurou-se abordar uma proposta desenvolvida em um curso de formação de professores, de maneira que o leitor pudesse encontrar as conexões
entre a visão de mundo dos alunos / professores e a construção de identidades
docentes como um processo e, tal como o fez Werner Herzog no filme que se
mencionou inicialmente como metáfora, propiciar uma experiência concreta,
que pudesse ser fruída, não somente com a visão ou a audição, mas sim com o
corpo inteiro, em uma construção / desconstrução da percepção.
Nesse sentido, a construção dos objetos de aprendizagem realizados em
estreita relação com a visão de mundo de cada professor/ aluno, no desdobramento da formação, apresentaram um diálogo com o contexto cotidiano do
universo escolar de atuação profissional de cada um, sem esquecer a complexidade presente no ser professor / pesquisador/ curador.
Todos os objetos de aprendizagem dos 67 alunos do curso foram construídos fisicamente e também virtualmente e estão disponíveis em uma página
na internet, (http://www.ufrgs.br/artesvisuaisregesd/index.html) para serem

797
A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

materiais, projetos e textos, pode ser utilizado como material, pois diversas propostas da autora envolvem a utilização de tecidos coloridos. A preocupação da
autora Lauralice Heberle é justamente a criação de um objeto de aprendizagem
que possa ser um dispositivo para pensar a cultura afrobrasileira na Escola Básica.
E por fim apresenta-se dois objetos que trazem de distintas maneiras o signo
da viagem e da investigação em sua proposta, tal como “Malasartes” e “GuiArte” vistos na Figura 4. Malasartes traz a visão de mundo e a construção / desconstrução da identidade docente de uma professora que se equilibra entre três
escolas em sua jornada de trabalho e que sabe que pode criar com seus alunos
uma performance coletiva na construção de um caminho feito de pequenos
guarda-chuvas multicoloridos em um passeio entre uma escola e outra. Invertendo a mobilidade de um atelier de rodinhas para objetos a serem portados pelo
professor, as malas do Malasartes ou a Sacola Arquivo como um Guia da Arte,
denominada “Guiarte,” caracterizam um professor em mobilidade, que vai de
escola em escola e outro que sai da cidade e vai ao campo para dar a sua aula.
A professora Jésica Henke apresenta o Guiarte como um microcosmo autopoiético, a luz do conceito de autopoiese de Humberto Maturana e Francisco
Varela, e, a forma de utilização do objeto na escola é desenvolvida a luz das estruturas rizomáticas de Deleuze. Diz a autora que: “O objeto é definido como
uma espécie de caminho / mapa em ação que se orienta através do pensamento
contemporâneo e se desenvolve coletivamente, adensando-se em rizomas a
partir de seu uso.”
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utilizados por todos os professores. Cada realidade e cada visão de mundo são
diferentes e correspondem ao que cada aluno / professor propôs como possibilidade de mudança e desenvolvimento de seu próprio mundo. Alguns conseguiram implementar grandes mudanças em suas vidas e nos contextos cotidianos em que atuam. Para outros, micromudanças já se fazem sentir e de uma
forma contínua. O importante foi perceber que nenhuma identidade docente
está dada, mas que está em processo tal como a visão de mundo de cada um,
que se complexifica conforme os valores de vida que vamos construindo através de experiências de aprendizagem que se constrói na partilha com o outro.
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Panels

QUINTA-FEIRA,
11 JULHO
Auditório Lagoa Henriques: 14H00
BOAS VINDAS, REGISTO.

Auditório Lagoa Henriques: 14H30
SESSÃO DE ABERTURA:

Reitor da Universidade de Lisboa, António Nóvoa;
Diretor da Faculdade de Belas-Artes, Luís Jorge Gonçalves;
Diretor do Instituto de Educação, João Pedro da Ponte;
Presidente do CIEBA, Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes,
Fernando António Batista Pereira;
Coordenadora do Mestrado em Ensino das Artes Visuais, Margarida Calado;
Coordenador do Congresso, João Paulo Queiroz;
Membros da Comissão Científica.

Auditório Lagoa Henriques: 15H00 › 16H30
/ Moderação: João Paulo Queiroz
Margarida Calado: Porque ensinar História da Arte
Elisabete Oliveira: O Exploratório – Referencial da qualidade
em Educação-Cultura através das Artes Visuais
PAINEL DE CONFERÊNCIAS

Auditório Lagoa Henriques: 17H00 › 18H30
PAINEL DE CONFERÊNCIAS / Moderação: António Trindade
Ana Luiza Ruschel: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência-PIBID:
processos colaborativos e investigativos em artes visuais
Teresa Torres de Eça: Lugares de resgate

Auditório Lagoa Henriques: 09h00 › 10H45
PAINEL – FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRÁTICAS ARTÍSTICAS
Moderação: Raquel Ribeiro dos Santos

António P. da Silva & Armando Sanches:
Viagem à volta do meu quarto –
identidade e espaço pessoal do aluno
Patrícia Moreno: Experimentação
e confrontação do desenho
pelo sujeito-aluno
Inês George: Experiência do Retrato através
dos elementos estruturais da
linguagem plástica

M. Irene Pellegrino de Souza & Roberta
Puccetti: Metamorfoseando a formação
de Professores de Arte: implicações
do PARFOR
Jeancarlos Garcia: O sentido construtivo
dialógico na arte e na educação

Auditório Lagoa Henriques: 11h00 › 12H30
PAINEL – PRÁTICAS ARTÍSTICAS, ENSINO E CIDADANIA: NOVAS INSTÂNCIAS
Moderação: Teresa de Eça

Manuel Moreira & Susana Rodrigues: Vamos
fazer um filme! Projeto de investigação
sobre novas pedagogias no ensino das
Artes Visuais, literacia visual e media
Eloi Puig & Eugènia Agustí: Anjopa
Seitpa-Vatsal. Reconstrucción de una
experiencia educativa

Celeste Garrido & Begoña Paz: Tiempo
de enseñar = tiempo de experimentar:
el profesor de arte como agente
transformador
Dora-Iva Rita: Retrato e Autorretrato em sala
de aula: Construção da Consciência
de Si e do Outro
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SEXTA-FEIRA,
12 JULHO

802

Auditório Lagoa Henriques: 14h00 › 16H10
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PAINEL – INOVAÇÃO E RECURSOS EDUCATIVOS
Moderação: António Pedro

Nuno Miguel Gonçalves Pinto Ferreira:
Processos digitais geradores de
composições visuais
Marta Ornelas: Da sala de aula para o
museu: desigualdade e desencontro nas
visitas escolares a museus de
arte contemporânea
Luís Ribeiro: Ver e criar na
contemporaneidade: relacionar
professores, alunos, artistas, curadores
e espaços culturais
num objectivo comum

Felipe Aristimuño: Os memes na
representação de identidades
adolescentes: Uma proposta de
pensamento acerca do “eu” em
uma aula de arte
Marcela Gaio: Imersões e inversões na arte:
por uma prática além da apreciação
Anselmo Andrade Júnior & Ana Luiz
Ruschel Nunes: A Prática Artística
em Ambiente Digital: Experiências
e desafios dos acadêmicos do
Curso de Licenciatura em Artes Visuais
da Universidade Estadual
de Ponta Grossa

Auditório Lagoa Henriques: 16h25 › 17H40
PAINEL – EXPLORAÇÃO EXPRESSIVA NAS PRÁTICAS ARTÍSTICAS E DE ENSINO
Moderação: José Paiva

Carla Frazão: Seres imaginários: Expressão
Plástica no 1º ciclo do Ensino Básico
Ana Luiza Ruschel & Sandra Borsoi: Práticas
artísticas digitais em Artes Visuais
com alunos da Educação Básica: o
computador como ferramenta
e hiper-ferramenta

Inês Vespeira de Almeida: Do autor
à autoria: construção de uma caixa/
relicário: Projecto e tecnologias de
ourivesaria, 11º ano

Auditório Lagoa Henriques: 17h45 › 19H00
PAINEL – EXPLORAÇÃO EXPRESSIVA NAS PRÁTICAS ARTÍSTICAS E DE ENSINO
Moderação: Jorge Ramos do Ó

Sonia Rittmann: Caixa de Pandora: da
narrativa textual a narrativa visual
Ana Seoane & Rocío Gómez-Juncal:
Enseñar a enseñar las artes — una
experiencia manipulativa de la
evolución de la fotografía en el aula
Andreia Dias: Inovação e interdisciplinaridade

Nuno Franco: Registos gráficos no
âmbito do Teatro-Fórum pelos
alunos da Dimensão Artística, núcleo
do Aprofundamento (3º ciclo),
Escola da Ponte

Auditório Lagoa Henriques: 09h00 › 10H45
PAINEL – PRÁTICAS ARTÍSTICAS E ENSINO: ENTRE MODERNIDADE E PÓS MODERNIDADE
Moderação: Ana Luiza Ruschel

Joaquim Cantalozella & Marta Negre:
Los límites de la ciudad: Reconocer
el espacio urbano mediante el arte
contemporáneo
Ana Canto: Do texto ao stop-motion
Laura Bártolo: Uma proposta de abordagem
em Educação Visual em contextos
de transitoriedade

Enric Mas: El libro de artista como
vehículo y contenedor de experiencias
de aprendizaje
Sara Bahia e José Pedro Trindade:
Arte como desenvolvimento
da literacia crítica

Auditório Lagoa Henriques: 11h00 › 12H30
PAINEL – PRÁTICAS ARTÍSTICAS E ENSINO: MODELOS CURRICULARES
Moderação: Fernando Rosa Dias

Rosângela da Conceição: Avaliação crítica
das expectativas de aprendizagem:
Ensino de Arte nos anos iniciais e a
Proposta Curricular para o Ciclo II e
Ensino Médio
Leandro Silva: O ensino contemporâneo
das artes visuais frente aos fluxos
polissêmicos da imagem

Núria Batlle & Reina Capdevila i Solà: Arte
y creatividad en momentos revueltos:
Proyecto artístico multidisciplinar:
música, expresión plástica y corporal
Erick Orloski: Foi uma experiência
para você? Investigação sobre
a possibilidade e percepção da
experiência estética na formação inicial
arte/educadores
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SÁBADO, 13 JULHO
09H00 › 19H00

804

Auditório Lagoa Henriques: 14h00 › 16H00

A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional Matéria-Prima 2013, ISBN 978-989-8300-57-7

PAINEL – INOVAÇÃO, PRÁTICAS ARTÍSTICAS E ENSINO
Moderação: Josep Montoya

Cristiana Esteves: Exploração do contexto
urbano de implantação da escola como
matéria prima projetual.
Alena Marmo & Barbara Bublitz:
Ensino/aprendizagem da arte na
contemporaneidade:
uma análise crítica de materiais
educativos virtuais
Sara Rocha: Unidade Didática — Geometria
Criativa (8.º Ano)

Sumaya Mattar: Experiências com a arte
no Ensino Fundamental: parceria
entre universidade e escola pública na
formação de professores de arte
Ana Luiza Guimarães: Não me proteja
do que eu quero! Parangoleando a
formação dos professores de Arte
Jésica Hencke: GUIAR-TE!

Auditório Lagoa Henriques: 16h15 › 17H30
PAINEL – LOCAL/GLOBAL NAS PRÁTICAS ARTÍSTICAS E DE ENSINO
Moderação: Áurea Pinheiro

Ivana Paim: Era uma vez e para sempre: a
narrativa no ensino de artes e literatura
Josep Montoya: Apartado: sobre los
desafíos de enseñar arte en la
contemporaneidad: Creación y
formación artística; Una relación
compleja en el fin del paradigma,
memoria y medios

Carlos Fernandes Junior: O desejo de ser
mar! A arte educação na escola
básica brasileira
Raimundo Martins & Luciana Borre: Convites
para Educação da Cultura Visual

Auditório Lagoa Henriques: 17h35 › 19H00
PAINEL – LOCAL/GLOBAL NAS PRÁTICAS ARTÍSTICAS E DE ENSINO
Moderação: Margarida Calado

Fernando Somma: Educación Artística y
Arte Contemporáneo: Prácticas con
adolescentes que no eligen las
artes visuales
Áurea da Paz Pinheiro & Rita de Cássia
Moura Carvalho: Histórias do Piauí:
a arte de contar

Ainhoa Gómez & Idoia Marcellan:
Explorando la construcción del género
en la cultura visual
Ana Paula Araújo & Rosemar Lemos:
Desafios e possibilidades de igualdade
racial no Brasil: O ensino da Arte na
construção da cidadania
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DOMINGO, 14 JULHO
SEGUNDA-FEIRA, 15 JULHO
09H00 › 19H00
Auditório Lagoa Henriques: 09h00 › 11H00
PAINEL – PRÁTICAS ARTÍSTICAS E ENSINO: ENTRE MODERNIDADE E PÓS MODERNIDADE
Moderação: Maria João Gamito

Neusa Vinhas: Objeto Malasartes e a
Mudança de Foco no Perfil de Professor
de Artes Visuais
Ricardo Ramon: Estéticas del entorno
urbano. La experiencia de visualización
de la ciudad
Margarete Soares: O processo de aprender
fazendo na práxis educativa dos
professores de artes visuais

Reinilda Minuzzi: Arte em interação com
a comunidade: percurso do Laboratório
de Iniciação e Criatividade em Artes
Claudia de Souza & Roseli Silva: Curadoria,
mediação e seus desdobramentos na
formação do professor de arte e na sala
de aula.
Líbna Ferreira: Conexão entre as
linguagens artísticas: Uma reflexão
sobre a imagem
do caipira/matuto e a vida rural

Auditório Lagoa Henriques: 11h10 › 12H30
PAINEL – PRÁTICAS ARTÍSTICAS E ENSINO: O LUGAR DAS TECNOLOGIAS
Moderação: Ana Pessanha

Pedro Correia: Motivação para a Arte
Manuel Moreira & Susana Rodrigues:
Workschool: novas pedagogias para
o ensino das Artes Visuais: Projeto
colaborativo com aplicação das
tecnologias emergentes

Kelly Cristine Sabino: Cadernos do Olhar:
um lugar para a escrita na aula de
Artes Visuais
Sérgio Santos: Aprendizagem do Adobe
Flash CS5, Intervenção na disciplina
de Oficina Gráfica no 12º K da Escola
Secundária de Santo André

[PAUSA DE ALMOÇO]
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PAINEL – PRÁTICAS ARTÍSTICAS, ENSINO E CIDADANIA: NOVAS INSTÂNCIAS
Moderação: Umbelina Barreto

Ana Paulo & Micaela Reis: Do cérebro
para a mão / Dialogar pelo desenho
no processo criativo
Tiago Borges Pereira: Espaços urbanos: da
concepção à concretização
Rute Soares: Desenho de Observação;
materiais, técnicas e composição
– 10.º ano

Mirian Martins e Estela Bonci: “Ele está
piscando!” Olhar e ouvir crianças como
matéria-prima do professor
Susana Contino: Como se organiza o
meu corpo
Elias Nunes: A Banda Desenhada como
estímulo à criatividade dos alunos
do 8ºAnno: dinâmicas do desenho
e auto-representação

Auditório Lagoa Henriques: 16h15 › 18H15
PAINEL – FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRÁTICAS ARTÍSTICAS
Moderação: Raquel Ribeiro dos Santos

Susana Contino: Seres do Outro Mundo
Joana Matos: SIMETRIA: Na Interface Entre
a Arte e a Matemática
Sandra Henriques & Elisa Mendonça:
Sentido e Forma na Cor (experiências
sobre sentido e forma em estreita
ligação com a cor, desenvolvidas no
secundário)

Cristiane Quintanilha: Exercício Exame 12.5
- Representação gráfica com exploração
da capacidade de síntese
Luís Valério: Desenho realista de uma planta
em contexto arquitetónico / Abandonar
o Sistema de Símbolos / Transformação
Augusta Gaspar Sequeira: Visita de
Estudo à Faculdade de Belas Artes da
Universidade de Lisboa

Auditório Lagoa Henriques: 18H25
Umbelina Barreto: Visão de mundo e identidade docente
João Paulo Queiroz: Cultura Visual e Ensino das Artes
Moderação: Margarida Calado

Auditório Lagoa Henriques: 19H00
Palavras finais e encerramento. Coordenador do Congresso, João Paulo Queiroz;
Diretor da Faculdade de Belas-Artes, Luís Jorge Gonçalves;
Diretor do Instituto de Educação, João Pedro da Ponte;
Presidente do CIEBA, Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes,
Fernando António Batista Pereira;
Coordenadora do Mestrado em Ensino das Artes Visuais, Margarida Calado;
Lançamento da revista “Matéria-Prima, práticas na educação artística” Chamada
de trabalhos para o III Congresso Matéria-Prima do próximo ano.

Committees and panel moderators

Comissão Executiva
Executive committee

João Paulo Queiroz — Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL)
Luís Jorge Gonçalves — Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL)
Ronaldo Oliveira — Universidade Estadual de Londrina, Paraná (UEL)
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e moderadores
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Comissão Científica
/ pares revisores
Scientific Committee / peer reviewers

ALEXSANDRO DOS SANTOS MACHADO (Brasil). Professor adjunto da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) — Petrolina, Pernambuco
— Brasil desde 2009. Antes disso, foi educador em escolas de ensino fundamental
e médio, atuando também com Formação de Educadores por 13 anos no Brasil
e em Moçambique. Alexsandro também trabalhou no Ministério da Educação do
Brasil, em Brasília-DF, na implementação de Políticas Públicas de Educação Integral.
Possui formação em Psicologia, Mestrado e Doutorado em Educação. Atualmente,
tem atuado em Ensino, Pesquisa e Extensão principalmente na interface entre
Educação e Saúde com as temáticas Pedagogia da Intuição, Educação Integral,
Formação de Educadores, Histórias de vida e Educação Popular.
ANA LUIZA RUSCHEL NUNES (Brasil). Licenciada em Artes Plásticas (UFSM,
1982). Mestre em Educação(UFSM,1990), Doutora em Educação (UNICAMP/SP-1997).
Professora Adjunta da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Paraná,
Brasil. Curso de Licenciatura em Artes Visuais e no Programa de Pós-Graduação
em Educação — Mestrado / Doutorado. Membro da ANPAP, FAEB, e. Líder do
GEPAVEC- Grupo de pesquisa CNPq.
ANA MARIA ARAÚJO PESSANHA (Portugal). Frequentou, até ao 3º ano, a
Escola Superior de Pintura no Porto, tendo terminado o Curso Superior de Pintura
na Faculdade de Belas Artes em Lisboa. Foi docente e orientadora de professores
de Educação Visual. Integrou o grupo de consultores do ME que elaboraram as
Novas Orientações Curriculares do Ensino Básico. Mestre em Ciências e Currículos
da Educação. Doutor pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade
Técnica de Lisboa. Lecionou, como professora convidada na Universidade de Évora.
É há 20 anos representante de Portugal no International Council for Children’s
Play (ICCP), tendo pertencido à comissão de organização de dois congressos
Internacionais em Portugal. Atualmente é professora de didática das expressões e
arte e educação, coordenando mestrados para futuros professores e educadores,
na Escola Superior de Educação Almeida Garrett (Grupo Lusófona). Residiu na
Alemanha onde frequentou vários cursos de modelo e de pintura na Technischen
Universität, Darmstadt e na Malschule am Woog Academy. Realizou na Sociedade
Nacional de Belas Artes (SNBA) cursos de Desenho da Figura Humana. Frequentou
cadeiras de História de Arte quer na SNBA quer no CCB organizado pelo seu
Centro Educativo. Participou em diversas exposições coletivas, nomeadamente na

ANALICE DUTRA PILLAR (Brasil). Doutora em Artes pela Universidade de São
Paulo (USP,1994), mestre em Artes pela USP (1990) e graduada em Artes Plásticas
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, 1983). Realizou Estágio
de Pós-Doutorado em Artes, na Universidad Complutense de Madrid, Espanha.
É Professor Associado da Faculdade de Educação da UFRGS, onde atua como
professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, orientando Mestrado e Doutorado na área de Educação e Artes Visuais. É membro da
Comissão Coordenadora deste Programa. Coordena o Grupo de Pesquisa em
Educação e Arte (GEARTE). É sócia da International Society of Education Through
Art (INSEA) e da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP).
Integra o Conselho Editorial do International Journal of Education Through Art
(IJETA). Atua como Consultor Ad.Hoc para revistas e agências de fomento. Tem
participado de diversos Comitês Científicos. Possui várias publicações na área
do Ensino de Artes Visuais. Tem experiência em Educação e Artes, com ênfase
no Ensino de Artes Visuais, principalmente nos temas: leitura da imagem, arte,
produções audiovisuais, mídia televisiva e infância. É pesquisadora do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
ANTÓNIO PEDRO FERREIRA MARQUES (Portugal). Professor Associado c/
Agregação da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL).
Regente de várias unidades curriculares da Área Científica de Desenho, no 1º e
no 2º ciclo de estudos e no curso de doutoramento em Belas-Artes. Graduação
em Escultura, pela então Escola Superior de Belas-Artes (ESBAL), 1977. Em 1981,
inicia a carreira docente na ESBAL. Título de Professor Agregado em Desenho,
ESBAL, 1991. Título de Professor Agregado da Universidade de Lisboa, em 2006.
Atualmente é coordenador da Área de Desenho e do Mestrado em Desenho
da FBAUL. Investigação artística e científica através do Desenho e da Didática
do Desenho. Conferências, publicações e participação em várias exposições.
ANTÓNIO TRINDADE (Portugal). Nasceu em Lisboa em 1967. É Professor e
Regente de Geometria na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa.
Licenciado em Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa,
1993. Mestre em Arte, Património e Restauro pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2002. Doutor em Belas Artes, especialidade em Geometria
Descritiva, pela FBAUL, 2008. Membro da secção de Desenho do Centro de
Investigação e Estudos Belas Artes, CIEBA, da FBAUL. Membro do Conselho Científico da FBAUL, como representante do CIEBA. Tem 9 artigos publicados e outros
no prelo. Participou em 12 Exposições Individuais, representado pela GALERIA
ARTE PERIFÉRICA em Lisboa e pela GALERIA SALA MAIOR no Porto. Participou
em 14 Exposições Colectivas, onde se destacam as presenças nas feiras de Arte
Contemporânea, como a FAC-LISBOA e a ARCO-Madrid, representado em ambas
pela GALERIA ARTE PERIFÉRICA. Obras em colecções como a Telecel-Lisboa,
Frubaça-Alcobaça e Caixa Geral de Depósitos, Lisboa. É citado e referido em
publicações artísticas, nas Revistas Magazine Artes, Arte e Leilões, L+Arte, Arte
y Parte, bem como em catálogos das referidas feiras de Arte Contemporânea,
com textos dos reconhecidos escritores e críticos, Valter Hugo Mãe, Sandra Vieira
JÜrgens e da curadora Filipa Oliveira.
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Escola Superior de Belas Artes e na Sociedade Nacional de Belas Artes. Realizou
individualmente exposições na Sociedade Nacional de Belas Artes e No Museu
Municipal de Coruche por ocasião da Bienal. Mais recentemente, exibiu obras na
Biblioteca Orlando Ribeiro e em Setúbal na Casa Da Avenida.
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ARTUR RAMOS (Portugal). Nasceu em Aveiro em 1966. Licenciou-se em Pintura
na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Em 2001 obteve o grau
de Mestre em Estética e filosofia da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa. Em 2007 doutorou-se em Desenho pela Faculdade de Belas-Artes
da mesma Universidade, onde exerce funções de docente desde 1995. Autor
dos programas de Desenho do Ensino Secundário. Tem mantido uma constante
investigação em torno das metodologias de observação, análise e estruturação
aplicadas em particular ao desenho do natural. O seu trabalho estende-se também
ao domínio da investigação arqueológica na reconstituição de espaços arquitetónicos e naturais. É atualmente coordenador da licenciatura de Desenho.
ÁUREA DA PAZ PINHEIRO (Brasil). Doutora em História pela Unicamp/Brasil.
Pós-Doutoranda Sênior Capes/Faculdade de Belas-Artes da Universidade de
Lisboa (2012-2013), Professora da Universidade Federal do Piauí, Colaboradora
do Mestrado em Museologia e Museografia, pesquisadora do CIEBA, Centro de
Investigação e de Estudos em Belas-Artes da Universidade de Lisboa, Coordenadora dos Grupos de Pesquisa CNPq Memória, Ensino e Patrimônio Cultural e
VOX MUSEI arte e patrimônio.
BELIDSON DIAS (Brasil). Professor do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Arte na área de Educaçnao em
Artes Visuais. Pós-Doutorando, na Universidade de Barcelona, Espanha; Doutor em
Estudos Curriculares em Arte Educação, na University of British Columbia, Canadá;
Mestre em Artes Visuais, na Manchester Metropolitan University e na Chelsea College of Art & Design, na Inglaterra. Foca suas pesquisas em torno de questões da
Educação em Cultura Visual e suas relações com currículo e metodologia, cinema,
transculturalismo, multiculturalismo, pós-colonialismo, teoria queer, sexualidade e
gênero. Coordena no Departamento de Artes Visuais da UnB o LIGO- Laboratório
de Educação em Visualidade e é líder do Grupo de Pesquisa TRANSVIAÇÕES —
Educação e Visualidade (UnB/CNPq), integra o Grupo de Pesquisa Cultura Visual
e Educação (UFG/CNPq) e o Grupo de Estudos e Pesquisas em Arte/Educação e
Cultura (UFSM/CNPq). Tem participado ativamente em congressos no país e no
exterior e publicado extensivamente em livros, revistas e periódicos nacionais e
internacionais. Autor do livro O I/Mundo da Educação em Cultura Visual (2011)
e organizador, junto a Rita L Irwin, do livro Pesquisa Educacional Baseada em
Arte: A/r/tografia (2013).
CATARINA SILVA MARTINS (Portugal). Doutora em Educação (2012) e Mestre
em Educação Artística (2007) pela Universidade de Lisboa. Foi Bolseira de Doutoramento da FCT entre 2007-2011 e estudou na Universidade de Wisconsin-Madison.
Actualmente coordena o Núcleo de Educação Artística do i2ADS — Instituto de
Investigação em Arte, Design e Sociedade, e é Professora Auxiliar da Faculdade
de Belas Artes da Universidade do Porto. O seu trabalho desenvolve-se como
uma História do Presente da Educação Artística, a nível nacional e internacional.
CHRISTINA RIZZI (Brasil) Graduação em Educação Artística Artes Cênicas pela
Universidade de São Paulo (1980), mestrado em Artes pela Universidade de São
Paulo (1990) e doutorado em Artes pela Universidade de São Paulo (2000). Foi
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-diretora 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). Orienta mestrado e doutorado. Representa as Licenciaturas da área de Artes

CONSUELO SCHLICHTA (Brasil). Artista visual, doutora em História, Mestre em
Educação, com especialização em Administração e Planejamento da Educação
Pública no Brasil pela UFPR, Paraná (BR) e aperfeiçoamento em Arte e Educação
na Atlantic State University, Savannah, Geórgia (EUA). Atualmente é professora de
Fundamentos do Ensino da Arte e de Desenho no Curso de Artes Visuais, na UFPR
(PR). Integra o Grupo de Pesquisa em Artes Visuais, Educação e Cultura-GEPAVEC
— UEPG; o NUPEMARX/UFPR Núcleo de Pesquisa Educação e Marxismo/UFPR; e
o de Artes Visuais: Teoria, educação e poética — UFPR. Desenvolve pesquisa em
história das representações artísticas e iconografia pictórica, Brasil, século XIX;
leitura da imagem, fundamentos teóricos e metodológicos do ensino das Artes
Visuais e processos de mediação em espaços escolares e/ou culturais. Autora da
obra Há um lugar para a arte no ensino médio?, pela Editora Aymará, São Paulo,
em 2009, livro aprovado para o Programa Nacional Biblioteca do Professor e de
artigos na ANPAP e ANPUH. Uma das autoras da Coleção Didática Descobrindo
a arte, publicada pela Editora Ibpex, em 2011. Obra Indicada para o Prêmio Jabuti,
de 2012. Vive e trabalha em Curitiba, Paraná (BR).
ELISABETE OLIVEIRA (Portugal). 40 anos de docência-investigação/ação no
Ensino Secundário (Lisboa, Faro, Santarém, Queluz, Coimbra) até 1985 e depois
na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa
(FPCEUL) até 2006. Doutora pela FPCEUL. Prossegue atividades diversas nomeadamente através do projeto Exploratório, Sistemático de Projetos Escolares de
Arte Educação inovadores, emergentes e históricos. Pintora pela antiga Escola
Superior de Belas-Artes de Lisboa (ESBAL) (19 val.) expondo desde 1964. Formação/
Pós-Graduação: Liceal- Alínea h). Ciências Pedagógicas (FLUL). Estágio/Exame de
Estado, 9º Grupo, com Alfredo Betâmio de Almeida, Liceu Normal Pedro Nunes-Lisboa, Diploma Art/Design Education, London University Institute of Education,
Bolseira Fundação Gulbenkian (1980-84). Provas Aptidão Científica e Capacidade
Pedagógica-FPCEUL (Mº Bom). Conselheira Mundial InSEA / UNESCO (1988-1997)
em cinco continentes. Planeadora / Consultora curricular nacional em Arte Educação
(1970- 2001). Formadora de Professores / Investigadores: Profissionalização-em-Serviço e Licenciatura-Mestrado FPCEUL; Escola Superior de Teatro e Cinema,
Instituto Politécnico de Lisboa — Teatro e Educação — Psicopedagogia das Expressões Artísticas. Comissão Científica Universidade Açores: S Miguel e Terceira
(1990-1995), incrementando Didácticas em Projecto (1º Ciclo) e Integração das
Expressões, (Pré-Escolar). Criadora de Centros de Recursos/Audiovisuais. Autora
de 100 artigos e uma dezena de livros / partes de livros e CDs, incluindo 3 Livros
póstumos de Betâmio. Livro recente: Educação Estética Visual Eco-Necessária na
Adolescência & CD. MinervaCoimbra, 2010. Co-fundadora: SPZC (SPRC), APECV,
SPCE-Educação e Arte, MPIAEPA. Colaboradora com Autarquias-Museus/Bibliotecas: Comunicações / Ações de Formação.
ERINALDO ALVES NASCIMENTO (Brasil). Doutor em Artes pela ECA-USP, com
intercâmbio com a Universidade de Barcelona, na Espanha. Mestre em Biblioteconomia pela UFPB e Graduado em Educação em Artística pela UFRN. É Professor
Adjunto do Departamento de Artes Visuais e Coordenador do Grupo de Pesquisa
em Ensino das Artes Visuais da UFPB. Ministra aulas na Licenciatura em Artes
Visuais e no Mestrado em Artes Visuais, da UFPB/UFPE. É autor do livros “Ensino
do desenho: do artífice/artista ao desenhista auto-expressivo” (2010), além de
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da ECA na Comissão Interunidades das Licenciaturas da Pró-Reitoria de Graduação da USP.Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Arte/Educação,
atuando principalmente nos seguintes temas: Ensino e Aprendizagem da Arte,
Ateliê de Arte para Crianças, Formação de Professores de Arte,História do Ensino
da Arte no Brasil, Arte/Educação Ambiental, Museologia e Curadoria Educativa.
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vários artigos e capítulos de livros sobre o ensino das Artes Visuais, versando
sobre a formação inicial e continuada, gestão pública, cultura visual, perspectivas
educacionais e processos de subjetivação pelas imagens. É coordenador do blog
ensinando artes visuais — www.ensinandoartesvisuais.blogspot.com
FERNANDO AMARAL STRATICO (Brasil). É graduado em Educação Artística, com
habilitação em Artes Plásticas, pela Universidade Estadual de Londrina — Brasil;
tem especialização em Arte-Educação, pela Faculdade de Artes do Paraná —
Brasil; mestrado em Ensino de Artes Plásticas, e doutorado em Artes Cênicas/
Performance, ambos pela University of Central England in Birmingham — Inglaterra.
Atualmente é professor associado do curso de Bacharelado em Artes Cênicas, do
Departamento de Música e Teatro — Universidade Estadual de Londrina — Brasil.
IRENE TOURINHO (Brasil). Doutora pela University of Wisconsin — Madison (EUA).
Pós-doutoramento em Cultura Visual na Universidade de Barcelona, Espanha,
onde foi professora visitante. Foi, também, professora visitante na Ambedkar
University em Nova Delhi, Índia. É professora titular e docente do Programa de
Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual — Mestrado/Doutorado, da Faculdade de
Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. É membro do Grupo de Estudos
e Pesquisas em Arte, Educação e Cultura (GEPAEC) da Universidade Federal de
Santa Maria (RS), do Grupo de Pesquisa Cultura Visual e Educação da Universidade Federal de Goiás e do Grupo de Pesquisa Transviações, da Universidade
de Brasília. É, ainda, membro da International Society for Education Through Art
(INSEA), da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP),
da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (ANPED e
da Federação de Arte Educadores do Brasil (FAEB).
ISABELA NASCIMENTO FRADE (Brasil). Licenciada em Artes pela PUC/Rio, mestre e
doutora em Ciências da Comunicação pela ECA/USP. PROCIENTISTA pela FAPERJ.
Chefia a equipe do Departamento de Ensino da Arte e Cultura Popular do Instituto
de Artes da UERJ e integra o corpo de docentes do curso de doutorado em Artes
pelo PPGARTES/UERJ. Tem realizado trabalhos plásticos, desenvolvido pesquisas
e orientado projetos relacionando arte, cultura, comunicação e educação, com
foco sobre os seguintes temas: esfera pública e mediação, poética relacional,
multilocalidade e trânsito cultural. É líder do grupo de pesquisa Observatório de
Comunicação Estética — CNPQ e integra o consórcio brasileiro UDESC/USP/UERJ
do projeto Observatório de formação de professores no âmbito do Ensino da Arte:
estudos comparados entre Brasil e Argentina / CAPES MINCyT.
JOÃO PAULO QUEIROZ (Portugal). Curso Superior de Pintura pela Escola Superior
de Belas-Artes de Lisboa. Mestre em Comunicação, Cultura, e Tecnologias de
Informação pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE).
Doutor em Belas-Artes pela Universidade de Lisboa. É professor na Faculdade
de Belas-Artes desta Universidade (FBAUL), responsável pelo doutoramento na
área de especialidade em Arte Multimédia e leciona nos diversos cursos de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento. Professor nos cursos de doutoramento em
Ensino da Universidade do Porto. Co autor dos programas de Desenho A e B (10º
ao 12º anos) do Ensino Secundário. Dirigiu diversas ações de formação contínua
de professores. Livro Cativar pela imagem, 5 textos sobre Comunicação Visual,
FBAUL, 2002. Investigador integrado no Centro de Estudos e Investigação em
Belas-Artes (CIEBA). Coordenador do Congresso Internacional CSO (2010, 2011,
2012, 2013) e do Congresso Matéria-Prima, Práticas das Artes Visuais no Ensino
Básico e Secundário (2012, 2013). Dirige as revistas académicas Estúdio, ISSN
1647-6158, Matéria-Prima, ISSN 2182-9756, Gama ISSN 2182-8539, e Croma ISSN
2182-8547. Membro das Comissões Científicas do “ASC, Conference: Art, Science,

JORGE RAMOS DO Ó (Portugal). Professor Associado do Instituto de Educação da
Universidade de Lisboa e Professor Convidado da Universidade de São Paulo-Brasil,
instituições onde lecciona temáticas relacionadas com a história da educação,
história da cultura e análise do discurso. Tem escrito sobre história política, histórica
cultural e das mentalidades, especialmente durante o período do Estado Novo,
e também sobre história da educação e da pedagogia, num período mais longo
e que se estende de meados do século XIX a meados de Novecentos. Além de
vários outros trabalhos de menor dimensão e em co-autoria, em revistas científicas e em monografias, publicou os seguintes livros: O lugar de Salazar: Estudo e
Antologia, Lisboa: Alfa; Os anos de Ferro: O Dispositivo Cultural durante a Política
do Espírito (1933-1949), Lisboa: Estampa; O Governo de si mesmo: Modernidade
Pedagógica e Encenações Disciplinares do aluno Liceal (último quartel do século
XIX — meados do século XX), Lisboa: Educa; Ensino liceal (1836-1975), Lisboa:
Ministério da Educação; Emergência e Circulação do Conhecimento Psicopedagógico Moderno (1880-1960): Estudos Comparados Portugal-Brasil, Lisboa: Educa.
Editor de Sisyfus — Journal of Education.
JOSÉ CARLOS DE PAIVA (Portugal). Doutor em ‘Pintura’ Mestre em ‘Arte Multimédia’
e Licenciado em ‘Artes Plásticas — Pintura’, pela Universidade do Porto — Faculdade
de Belas Artes (FBAUP). Professor Auxiliar FBAUP, Diretor do Curso Doutoral em
Educação Artística. Investigador Integrado do i2ADS (Instituto de Investigação em
Educação Artística), e Investigador Colaborador do CIIE (Centro de Investigação e
Intervenções Educativas). Percurso múltiplo por vários caminhos, aparentemente
dispersos, mas relacionados numa atitude transversal interventiva no tecido social
e atenções globalizantes. Trajecto autoral como artista plástico, mostrado em
exposições individuais de artes plásticas (8, desde 1983) e em exposições colectivas, por todo o país e no estrangeiro. Coordenador e organizador de exposições
temáticas e artísticas realizadas por todo o país e no exterior. Fundador (1988) e
diretor da GESTO Cooperativa Cultural. Forte envolvimento em ações interculturais, de índole artístico e cultural com comunidades em Moçambique, Brasil,
Cabo Verde e Portugal, organizadas pelo ‘movimento intercultural — Identidades.
LUCIA GOUVÊA PIMENTEL (Brasil). Bacharelado e Licenciatura Artes Visuais (1982)
e Mestrado em Educação (1993) pela Universidade Federal de Minas Gerais, e
Doutorado em Artes pela Universidade de São Paulo (1999). É Professora Titular
da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, membro do
Conselho Mundial da InSEA, do Grupo de Especialistas em Arte/ Educação, Cultura
e Cidadania da Organização dos Estados Iberoamericanos — OEI, Vice-Presidente
da ANPAP, Conselheira do Instituto Arte das Américas, membro da Federação
de Arte Educadores do Brasil (FAEB), da Associação Mineira de Arte Educadores
(AMARTE), do Conselho Editorial de várias publicações na área e consultora ad
hoc da CAPES. Foi Secretária Geral do Conselho Latinoamericano de Educação
pela Arte — CLEA (2007-2009). É líder do Grupo de Pesquisas Ensino da Arte e
Tecnologias Contemporâneas e participa de grupos de pesquisa em Educação
e em Tecnologias. Atua como artista, professora e pesquisadora, com ênfase
em ensino de arte, artes visuais, ensino de arte e tecnologias, arte/educação,
formação de professores, cognição imaginativa e gravura.
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City,” Universidad del País Vasco — 2013, do 23º Congresso da APECV “ensino das
Artes Visuais — Identidade e Cultura no Século XXI”), do Congresso Vox Musei,
FBAUL, e do Conselho Editorial do International Journal of Cinema, ISSN 21822158. Subdiretor da FBAUL. Diversas exposições individuais de pintura. Prémio de
Pintura Gustavo Cordeiro Ramos pela Academia Nacional de Belas-Artes em 2004.
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LUCIANA GRUPPELLI LOPONTE (Brasil). Licenciada em Educação Artística, Hab.
Artes Plásticas, Mestre e Doutora em Educação. É professora da Faculdade de
Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, Porto Alegre),
atuando na graduação e na pós-graduação. Foi vice-presidente da FAEB (Federação de Arte-Educadores do Brasil) e coordenadora do GT 24 — Educação e Arte
da ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação).
Pesquisa e tem vários artigos publicados em torno das seguintes temáticas: gênero, artes visuais e educação; formação docente em arte; formação estética;
arte contemporânea e educação.
LUÍS JORGE GONÇALVES (Portugal). Doutorado pela Faculdade de Belas-Artes
da Universidade de Lisboa, em Ciências da Arte e do Património. A docência na
Faculdade de Belas-Artes é entre a História da Arte, a Museologia e a Arqueologia
e Património, nas licenciaturas, nos mestrados de Museologia e Museografia e de
Património Público, Arte e Museologia e no curso de doutoramento. Tem desenvolvido a sua investigação nos domínios da Arte Pré-Histórica, da Escultura Romana e
da Arqueologia Pública e da Paisagem. Desenvolve ainda projetos no domínio da
ilustração reconstitutiva do património, da função da imagem no mundo antigo e
dos interfaces plásticos entre arte pré-histórica e antiga e arte contemporânea. É
responsável por exposições monográficas sobre monumentos de vilas e cidades
portuguesas. Tem desenvolvido projetos no âmbito da educação patrimonial e
projetos de intervenção artística e pedagógica em espaços patrimoniais.
MARGARIDA CALADO (Portugal). Maria Margarida Teixeira Barradas Calado nasceu
em Lisboa. Concluiu a licenciatura em História na Faculdade de Letras de Lisboa
em 1973 e em 1971, o Curso de Ciências Pedagógicas. A partir do ano lectivo de
1973 / 1974, exerceu funções docentes na Escola Superior de Belas Artes, tendo
realizado, em 1996, o doutoramento na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa, com a tese «Arte e Sociedade na Época de D.
João V». Actualmente é professora associada na Faculdade de Belas Artes, no
grupo de Ciências da Arte, e Coordenadora dos Mestrados em Educação Artística
e em Ensino das Artes Visuais. É autora, entre outras, das obras Azeitão, O Convento de S. Francisco da Cidade e Dicionário de Termos de Arte e Arquitectura,
este, em colaboração com Jorge Henrique Pais da Silva.
MARÍA ACASO (Espanha). Professora Associada em Educação Artística na Universidade Complutense de Madrid (Espanha). Maria Acaso está empenhada na
mudança da Educação Artística. Conduziu diversos projetos sobre metodologias
de aprendizagem disruptiva em diferentes cenários. É autora de livros e artigos
sobre este assunto, tendo sido convidada por instituições nacionais e internacionais
como o MoMA, NYU e a New School for Social Research. Todo o seu trabalho
está em http://mariaacaso.es
MARIA CRISTINA DA ROSA (Brasil). Graduação em Educação Artística pela
Universidade do Estado de Santa Catarina (1988), mestrado em Educação pela
Universidade Federal de Santa Catarina (1998) e doutorado em Engenharia de
Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (2004).Realizou Estágio
de Pós-doutorado na Universidade de Sevilha junto ao departamento de Didáctica
das Artes Plásticas (2010) e no Instituto Universitario Nacional del Arte — IUNA em
Buenos Aires (2011). É professora titular do Centro de Educação a Distância da
Universidade do Estado de Santa Catarina. Atua como professora do Mestrado e
doutorado em Arte Visuais da UDESC. Linha de investigação Ensino de Arte. Tem
experiência na área de Educação, com ênfase em Educação Inclusiva, atuando
principalmente nos seguintes temas: ensino de arte, formação de professores,
educação inclusiva e a distância. Coordena o Laboratório Virtual de Arte Interativa

MARÍA JESÚS AGRA PARDIÑAS (Espanha), Licenciada y Doctora en Bellas Artes
(Universidad Complutense, Madrid), desarrolla su trabajo como Profesora Titular
de Universidad en el área de Didáctica de la Expresión Plástica en la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela. Su línea
de investigación más reciente se enmarca en torno a la investigación educativa
basada en las artes y cómo las nuevas tendencias del Arte Contemporáneo deben ser tenidas en cuenta en la Educación Artística. En este contexto, coordina
el grupo de investigación C3 de marcado carácter interdisciplinar con la finalidad
de encontrar estrategias para actuar e incidir en la Educación Artística desde
diversos contextos educativos. En el contexto de la Formación ha realizado varias
Jornadas, reuniones de investigadores, y encuentros con profesorado en activo.
Además de diferentes publicaciones, participar en doctorados e impartir docencia
en diferentes Masters. Pertenece (como una de las Investigadoras Principales) al
Grupo de investigación LITER21 “Investigacións literarias, artísticas, interculturais
e educativas. Lecturas textuais e visuais”, inscrito en la Universidad de Santiago
de Compostela y a la Red temática de carácter científico técnico “Las Literaturas
infantiles y juveniles del marco ibérico” (HUM2004-20052-E y HUM2005-23895-E/
FILO). www.usc.es/lijmi Contato: mjesus.agra@usc.es
MARIA JOÃO GAMITO (Portugal). Professora Catedrática em Arte Multimédia
na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, Professora Associada
Convidada do Departamento de Arquitetura do ISCTE e Membro Correspondente
da Academia Nacional de Belas-Artes. Atualmente coordena a área científica de
Arte Multimédia da FBAUL, a área científica de Desenho do Mestrado Integrado
de Arquitetura do ISCTE e a Secção de Arte Multimédia do CIEBA (Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes), da FBAUL. Desde 2005, membro do Painel
de Estudos Artísticos, de avaliação das candidaturas a bolsas de Doutoramento
e Pós-Doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), de que foi
coordenadora em 2012. Inscreve a sua atividade de investigação nos domínios
da Cultura Visual, da Teoria da Imagem e do Desenho, no contexto específico
da Arte Contemporânea. É autora de várias comunicações e textos publicados
nestes domínios.
MARILDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (Brasil) Professora Associada II do Departamento
de Metodologia do Ensino, Centro de Educação, Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM/RS). Professora credenciada no Programa de Pós-Graduação em
Educação, PPGE, Centro de Educação, UFSM/RS. Doutora em História da Arte (1995)
e Mestre em Antropologia Social (1990), ambos pela Universidad de Barcelona,
Espanha. Bacharel em Cerâmica e Licenciada em Artes Visuais pela Universidade
Federal de Santa Maria — RS (1987). Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas
em Arte, Educação e Cultura (GEPAEC), diretório do CNPq. Membro do Instituto
Histórico e Geográfico de São Luiz Gonzaga (IHGSLG). Membro da Associação
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, ANPAP e da International Society for
Education through Art (InSEA). Orienta pesquisas de iniciação científica, mestrado
e doutorado na área da educação das artes visuais, cultura da imagem, formação
inicial e continuada em artes visuais. Autora do livro: “Identidade e Interculturalidade
— História e Arte Guarani” pela Editora da UFSM (2004). Organizadora do livro “A
Formação do Professor e o Ensino das Artes Visuais” juntamente com o professor
Fernando Hernández (2005) pela Editora da UFSM. Organizadora do Livro “Arte,
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para Públicos Especiais — LAVAIPE. É autora do livro A Formação de Professores
de Arte: diversidade e complexidade pedagógica. Atualmente coordena o Programa de Pós-graduação em Artes Visuais (mestrado/Doutorado) — UDESC e o
Projeto bilateral intitulado: Observatório da Formação de Professores no âmbito do
Ensino de Arte: estudos comparados entre Brasil e Argentina — (OFPEA/BRARG).
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Educação e Cultura” publicado pela Editora da UFSM em 2007. Presidente da Comissão Editorial da Revista Digital do LAV — Laboratório de Artes Visuais — UFSM.
MARTA DANTAS (Brasil). Mestre em História e doutora em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e Université de Lausanne. Desde
1998 é professora de História e Teorias da Arte do Departamento de Arte Visual e
do Programa de Pos-Graduação em Letras da Universidade Estadual de Londrina.
Sua produção científica está vinculada as linhas de pesquisa “diálogos culturais”e
“discursos sobre as artes” e investiga os seguintes temas: surrealismo, arte bruta,
experiência limite na arte e na literatura. Autora do livro Arthur Bispo do Rosário:
a poética do delírio publicado pela Editora UNESP em 2009, além de capítulos
de livros sobre o surrealismo de André Breton e o pensamento de Jean Dubuffet.
MIRIAN CELESTE MARTINS (Brasil). Docente do Curso de Pós-graduação em
Educação, Arte e História da Cultura na Universidade Presbiteriana Mackenzie em
São Paulo, onde coordena os Grupos de Pesquisa: Arte na Pedagogia e Mediação
cultural: contaminações e provocações estéticas. Fomação em Arte e Educação
com mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. Autora de livros e
artigos, atuou em outras universidades e coordenou também ações educativas
em importantes exposições como a 25ª Bienal/SP e a 4ª Bienal do Mercosul/RS.
PALOMA CABELLO PÉREZ (Espanha). Vicedecana de Organización Académica de
la Facultad de Bellas Artes de La Universidade de Vigo. Profesora y Coordinadora
del Máster para el Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, en el itinerario de Artes, en la Universidade de Vigo. Profesora Titular de Escuela Universitaria en el Departamento de
Didácticas Especiales, de la Universidade de Vigo. Licenciada en Bellas Artes por
la Universidad Complutense, Facultad de Bellas Artes, (Madrid), viene publicando
desde los años 80 sobre la didáctica de las artes plásticas en publicaciones como
“La expresión plástica, diagnóstico como punto de partida” en la revista Adaxe, o
“Percepción y concepción espacial” en Revista de estudios Provinciales. Con una
prolífica actividad artística desde el año 1972, con exposiciones en centros de arte
nacionales e internacionales, investiga y realiza obra en el área de la didáctica y
enseñanza de la expresión plástica, reflejado además en diversas comunicaciones
en congresos especializados con trabajos como “Conclusiones de un encuentro
de expresión plástica” en el III Congreso Nacional de la Sociedad Española para
la Educación por Medio del Arte, “La educación artística a través del museo” en el
I Congreso Ibero- americano del Arte y Educación, o “La comprensión del espacio
en los niños” en el III Encuentro Nacional de Didáctica de la Expresión Plástica en
Galicia “EL ESPACIO.”
RAIMUNDO MARTINS (Brasil). Doutor em Educação/Artes pela Southern Illinois
University (EUA), pós-doutor pela Universidade de Londres (Inglaterra) e pela
Universidade de Barcelona (Espanha), onde também foi professor visitante. É Professor Titular e Diretor da Faculdade de Artes Visuais e docente do Programa de
Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual — Mestrado/Doutorado, da Universidade
Federal de Goiás. É membro da International Society for Education through Art
(INSEA), da Rede Iberoamericana de Educación Artística (RIEA) e da Associação
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP). Tem atuado no Brasil e
no exterior com participação em congressos e publicação de artigos. É editor
da Coleção Desenredos — publicação do Programa de Pós-Graduação em Arte
e Cultura Visual — e coordena (com Irene Tourinho) a Coleção Cultura Visual
e Educação, publicação da Editora da Universidade Federal de Santa Maria. É
membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Arte, Educação e Cultura (GEPAEC) da Universidade Federal de Santa Maria (RS), do Grupo de Pesquisa Cultura

RICARDO MARÍN VIADEL (Espanha). Licenciado en Bellas Artes (Pintura) por la
Universidad de Barcelona y Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la
Universidad de Valencia. Ha sido profesor de las Universidades de Valencia (1980-81),
Barcelona (1981-84) y Complutense de Madrid (1984-88). Actualmente es profesor de
Educación Artística en la Facultad de Bellas Artes y en la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Granada. Libros y catálogos: (1998) La investigación
en Bellas Artes. ISBN: 84-89908-32-X. (2000) Utopías ácidas. ISBN: 84-370-4715-3.
(2003) Equipo Crónica: pintura, cultura, sociedad. ISBN: 84-7822-383-5. (2003)
Didáctica de la Educación Artística. ISBN: 84-205-3457-9. (2005) Investigación en
Educación Artística. ISBN: 84-338-3690-0. (2010) Los dibujos del tiempo. Impresiones del templo de Edfú. ISBN: 978-84-92747-13-9. (2012) Metodologías Artísticas de Investigación en educación. ISBN: 9788497007177. www.incantadas.com
RONALDO OLIVEIRA (Brasil). Graduado em Educação Artística pela Faculdade
Santa Marcelina / SP (1987), e em Pedagogia pela Universidade do Estado de
Minas Gerais (2005); Especializado em Arte Educação pela ECA — USP (1991);
Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie (2000) e Doutorado em Educação (Currículo) pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (2004). Atualmente é professor Adjunto “C” da Universidade
Estadual de Londrina, no Departamento de Arte Visual. Professor efetivo de Arte
na Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo, onde atuou entre os anos
de 1988 à 1996, ministrando a disciplina de Arte desde os anos iniciais até o
Ensino Médio. Atuou enquanto Professor estatutário na Secretaria Municipal de
Educação de Jacareí, no período de 1992- 2007, onde além de trabalhar com a
educação básica e programas extracurriculares, coordenou projetos na área de
Ensino e Aprendizagem da Arte nesta mesma Rede de Ensino. Atuou na UNIVAP
(Universidade do Vale do Paraíba no período de (2000 a 2007), na formação superior de professores para Educação Básica e foi responsável pela implantação
na mesma Universidade da Licenciatura em Artes Visuais no ano de 2007. Tem
experiência na área de Arte e Educação, com ênfase em Currículo e Formação
Inicial e Continuada de Professores. Atua principalmente nos seguintes temas:
arte educação, artes visuais,ensino aprendizagem, Pedagogia.
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REJANE COUTINHO (Brasil). Rejane Galvão Coutinho é mestre e doutora em Artes
pela USP e professora do Instituto de Artes da UNESP, onde atua no curso de
Artes Visuais Licenciatura e no Programa de Pós-Graduação em Artes, mestrado e
doutorado, linha de pesquisa Arte e Educação. É líder do grupo de pesquisa Arte
e Formação de Educadores UNESP/CNPq e tem publicado artigos em periódicos
e livros sobre: história do ensino de artes no Brasil, formação de educadores mediadores e a questão da educação em museus. Entre as publicações se inclui o
Artes Visuais: da exposição à sala de aula, São Paulo, Edusp, 2005 em co-autoria
com Ana Mae Barbosa e Heloisa Sales; e Arte/educação como Mediação Cultural
e Social, São Paulo, Editora UNESP, 2009 organizado em parceria com Ana Mae
Barbosa. É membro da Federação de Arte Educadores do Brasil, FAEB e da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, ANPAP. Foi fundadora e
atualmente é colaboradora do Arteducação Produções, coletivo que desenvolve
projetos de ação educativa e mediação cultural em São Paulo.
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Visual e Educação (GPCVE) da Universidade Federal de Goiás e do Laboratório
Educação e Imagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
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SARA BAHIA (Portugal). Professora Auxiliar da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Investigadora do Instituto da Educação da mesma universidades
nos domínios da criatividade, educação artística e inclusão. Tem desenvolvido vários
programas de promoção da criatividade e de competências sócio-emocionais em
diferentes contextos de educação formal e não formal.
TERESA DE EÇA (Portugal). Doutorada pela Universidade de Surrey- Roehampton,
é Professora da Escola Secundária Alves Martins em Viseu, Presidente da Associação Portuguesa de Professores de Expressão e Comunicação Visual (APECV)
e Vice-Presidente da International Society for Education through art (InSEA). É
assistente editora da revista International Society for Education through Art. Como
investigadora coordena o grupo InSEA Research Board e pertence ao Núcleo de
Educação artística do Instituto de Investigação em Arte , Design e Sociedade da
Universidade do Porto, colabora com o Grupo de Investigación Interdisciplinar
‘Cultura, Imaginación y Creación Artística’ da Universidad Autónoma de Madrid.
Contacto: teresatorreseca@gmail.com
UMBELINA BARRETO (Brasil). Possui Graduação em Artes Plásticas / Habilitação Desenho e Pintura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1978),
Mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul (1994) e Doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (2008). Atualmente é Professora Adjunta, da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. É membro do Grupo de Pesquisa em Educação e Arte (GEARTE).
Possui experiência na área de Artes Visuais, com ênfase em Desenho e Pintura,
realizando uma produção regular em poéticas, com exposições anuais ou bianuais
de suas obras. Na pesquisa tem atuado, principalmente, nos seguintes temas:
Ensino e Pesquisa da Linguagem do Desenho, Pesquisa da Linguagem da Pintura
e Ensino e Pesquisa em Semiótica Discursiva. Tem realizado pesquisas na área
de Semiótica, Filosofia da Arte e Epistemologia da Arte. Tem atuado na Educação
a distância, Coordenando um Curso de Licenciatura em Artes Visuais, desde a
implementação em 2008. Desenvolve pesquisa relacionada a Estudos Curriculares
de Cursos de Formação em Artes Visuais, Graduação e Pós-Graduação, tendo
participado da elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de Artes Visuais
da UFRGS, e coordenado a elaboração do Projeto Pedagógico de Licenciatura
em Artes Visuais modalidade a distância da UFRGS — REGESD — PROLICEN
2. Atualmente é Coordenadora da Coordenadoria das Licenciaturas da UFRGS.
Contacto: umdb@terra.com.br
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Moderadores dos painéis

João Paulo Queiroz
António Trindade
Teresa de Eça
António Pedro
José Paiva
Jorge Ramos do Ó
Ana Luiza Ruschel
Fernando Rosa Dias
Josep Montoya
Áurea Pinheiro
Margarida Calado
Ana Pessanha
Umbelina Barreto
Margarida Calado
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Chamada de trabalhos:
III Congresso Internacional
Matéria-Prima
Call for entries: 3rd Matéria-Prima
International Congress

III Congresso Internacional Matéria-Prima:
práticas das Artes Visuais no ensino básico e secundário
Lisboa, FBAUL, julho 2014

Chamada de trabalhos
Lança-se o desafio aos professores e investigadores em ensino das artes visuais de partilhar,
no encontro “Matéria-Prima: práticas das Artes Visuais no ensino básico e secundário,” perspetivas operacionais de desenvolvimento curricular com focagem nos seus resultados concretos.
Tema Ensino das artes, perspetivas e exemplos do terreno.
Escopo
Pretende-se criar um espaço de partilha de experiências no terreno, com resultados de
trabalhos desenvolvidos em unidades de trabalho e respetivas reflexões sobre o sucesso,
avaliação, adequação. Trata-se de cruzar olhares entre os profissionais experimentados, os
investigadores em práticas pedagógicas e em desenvolvimento curricular, e os alunos do
mestrado em Ensino das Artes Visuais (UL) que ensaiam apoios nas experiências educativas.
São questões de exploração:
— O que efetivamente acontece na aula no que respeita ao ensino e aprendizagem da
arte no ensino básico e secundário?
— Como o professor da escola básica e secundária tem agido enquanto criador de
aproximações e abordagens do ensino das artes?
— Quais os paradigmas e metodologias que os professores, nas Universidades, Institutos
de Educação, Faculdades, têm utilizado na formação do professor de arte?
— Quais os desafios de ensinar arte na contemporaneidade?
Idiomas português, castelhano, inglês

Datas importantes
O III Congresso Matéria-Prima decorre durante o mês de julho de 2014, na FBAUL.
· Data limite de submissão de sinopses: 4 de maio 2014
· Limite de submissão de textos completos: 1 de junho 2014
Publicações do Congresso
As comunicações aprovadas serão publicadas em volume de atas PDF dotado de ISBN.
As comunicações mais apreciadas pela Comissão Científica poderão ser recomendadas para
publicação no periódico académico “Matéria-Prima”.
Custos
Palestrantes (após aprovação): 110 euro (registo cedo) 220 euro (registo com atraso). Alimentação e dormidas não incluídas. Isenção de taxas para palestrantes vinculados à Comissão
Científica, ao mestrado em Ensino da UL, ou professores cooperantes do mesmo mestrado.
Contactos
III Congresso Matéria-Prima
CIEBA: Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes
FBAUL: Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa
Largo da Academia Nacional de Belas-Artes, 1249-058 Lisboa, Portugal
congressomateriaprima@gmail.com / congressomateria.fba.ul.pt
Endereço
Para contactos e envio de comunicações: congressomateriaprima@gmail.com
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Apreciação
Por “double blind review” ou “arbitragem cega.” Cada resumo / artigo recebido pelo secretariado é reenviado, sem referência ao autor, a três, ou mais, dos membros da Comissão
Científica, garantindo-se no processo o anonimato de ambas as partes (double-blind). No
procedimento privilegia-se também a a distância geográfica entre origem de autores e de
revisores científicos.
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