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TRANSMUTANDO ENERGIAS

Cláudia Mariza Mattos Brandão1

Num período imediatamente posterior ao término das atividades
do projeto de extensão ARTEIROS DO COTIDIANO - 20172 , sobre o qual
decorre o conteúdo deste livro, aconteceu um fato que abalou o mundo
das Artes. Trata-se da censura e o consequente fechamento da exposição
“QUEERMUSEU: Cartografias da Diferença na Arte Brasileira” (FARAH, 2017),
no dia 10 de setembro de 2017, exibida no Santander Cultural, em Porto Alegre
(RS). Isso se deu após muitas críticas de correntes religiosas e do Movimento
Brasil Livre (MBL), e intensas movimentações através das redes sociais,
criticando severamente algumas das obras apresentadas. Obras essas,
descontextualizadas, alvo de justificativas preconceituosas e genéricas de
pedofilia, zoofilia e pornografia.

1
Professora Adjunta do curso Artes Visuais – Licenciatura, do Centro de Artes, da Universidade
Federal de Pelotas (RS), doutora em Educação. Líder do PhotoGraphein – Núcleo de Pesquisa em
Fotografia e Educação (UFPel/CNPq). attos@vetorial.net
2
“O projeto de extensão Arteiros do Cotidiano (Centro de Artes/UFPel) iniciou as suas
atividades em 2010, como uma complementação às atividades presenciais das disciplinas Artes Visuais
na Educação II e III. Ele foi elaborado visando estimular a relação dos acadêmicos com a realidade
escolar do município de Pelotas, privilegiando processos (auto)formadores. O seu objetivo geral é o
de criar um espaço de formação teórico/prática, aos acadêmicos, com vistas ao desenvolvimento
de práticas pedagógicas fundamentadas no contato direto com a realidade, motivando estudantes
do ensino fundamental a expressarem e representarem ideias, conceitos, emoções e sensações por
meio de poéticas individuais e coletivas” (texto original do projeto, registrado sob o código 343, na PróReitoria de Extensão e Cultura, da Universidade Federal de Pelotas, RS). O projeto Arteiros do Cotidiano
- 2017 foi desenvolvido no Colégio Estadual Félix da Cunha, com a colaboração e participação das
professoras Lindamar Pio e Ana Paula Pizarro.
.
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Figura 1: Adriana Varejão. Cena de Interior II, pintura, 1994.

O alvo das maiores críticas foi a pintura “Cenas de Interior II”, da
artista brasileira Adriana Varejão (Figura 1), de 1994, e isso chamou a nossa
atenção. Sobre a obra, com mais de 20 anos, a artista declara: “A pintura é
uma compilação de práticas sexuais existentes, algumas históricas (como
as shungas, clássicas imagens eróticas da arte popular japonesa) e outras
baseadas em narrativas literárias ou coletadas em viagens pelo Brasil. O
trabalho não visa julgar essas práticas. Como artista, apenas busco jogar luz
sobre coisas que muitas vezes existem escondidas. É um aspecto do meu
trabalho, a reflexão adulta” (ALZUGARAY, 2017, s.p.). Lembro que na ocasião
o assunto foi enfaticamente discutido em sala de aula, pois tal acontecimento
colocou mais uma vez em foco o tema “Censura” frente à produção
artística, e suas nefastas consequências para a cultura e o discernimento
da sociedade brasileira contemporânea. E esse não foi um fato isolado, pois
depois do fechamento da QUEERMUSEU várias tentativas de fechamento
de exposições, proibições de apresentações teatrais e ataques aos artistas
envolvidos aconteceram.
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Tudo isso veio na esteira da sanção presidencial da Reforma do Ensino
Médio, em 2 de fevereiro de 2017, proposta através de Medida Provisória (MPV
746/2016)3, que fragilizou a presença e o desempenho da disciplina de Artes
nos currículos escolares, para dizer o mínimo. E que na Universidade Federal
de Pelotas motivou uma greve geral, a partir de outubro de 2016, que perdurou
por 56 dias. Ou seja, presenciávamos então, o início de acontecimentos que
identificavam comportamentos conservadores, refratários aos discursos
plurais característicos das manifestações artísticas contemporâneas, e que
perduram até hoje.
Desde a década de 1970, Paulo Freire alertava para o fato de que
os elementos constitutivos da realidade brasileira: a situação de uma
sociedade ainda em transição, a persistência de uma mentalidade não crítica
e a inexperiência democrática, demonstravam que o país deveria buscar a
democratização da cultura, como marco geral de uma democratização
fundamental. Passados quase cinquenta anos, o país ainda se apresenta
como uma sociedade em abertura, na busca por um diálogo autêntico entre
os homens, entre as categorias e os grupos sociais, e continua sofrendo
com medidas que diminuem tais possibilidades. Censurar obras de arte é o
mesmo que calar discursos! E uma sociedade plural se constrói com base
na troca dialógica, na pluralidade do pensamento e na convivência pacífica e
respeitosa entre as diferenças.
Frente ao desafio de (re)formar os futuros (re)formadores do
pensamento e, por consequência, a própria estrutura da educação básica,
eu acredito que as aprendizagens devem contribuir para que os estudantes
(de todos os níveis) utilizem as suas diferentes estruturas de referência,
na experimentação e compreensão da realidade. E isso extrapola a visão
racional que temos da vida em sociedade, exigindo uma percepção sensível
para a complexidade das relações humanas e suas manifestações. No que
se refere ao conhecimento que os indivíduos têm acerca da Arte, é possível
afirmar que um número significativo de pessoas avalia tais manifestações
a partir dos padrões acadêmicos, tradicionais do renascimento italiano.
E assim, identifica-se uma tendência a condicionar a percepção daquilo
3
Disponível
or=1494234

em

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codte-
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que foge dos conjuntos de referenciais pessoais. Portanto, acredito que as
aprendizagens devem estar diretamente relacionadas às experimentações
como possibilidade de ampliação das estruturas de referência de cada um.
E para criarmos espaços de convivência, plurais e criativos, as
atividades do ARTEIROS DO COTIDIANO, em 2017, buscaram problematizar
questões relativas a Espaço e Identidade, visto que discussões versando
sobre esses temas podem provocar reflexões que superam a obviedade
das aparências. Consideramos que assumir a convivência num mundo
globalizado pelas novas tecnologias, caracterizado pelo desaparecimento
das referências culturais e pela crise das referências éticas e estéticas,
era/é fundamental! E tal realidade exige o desenvolvimento de práticas
educacionais que reforcem as estruturas culturais e humanísticas, que nos
conduzam a refletir criticamente sobre o passado histórico e a avaliar o
vivido/cotidiano, para que dessa conjunção surjam alternativas, baseadas no
hibridismo cultural característico da sociedade brasileira.
Como é possível verificar através deste breve relato, os anos de 2016
e 2017 são representativos de movimentações no âmbito da Educação e da
Arte, reafirmando a necessidade de posturas pedagógicas comprometidas
com uma realidade social e política convulsionada, que, contra a nossa
vontade, permanece. Assim, apresenta-se, para os comprometidos com
uma educação de qualidade, o desafio de cultivarmos as diferenças num
mundo globalizado, estimulando o desenvolvimento de processos contra
a fragmentação e a alienação do pensamento. Nesse caminho a Cultura e
a Arte são fatores essenciais para a aproximação entre os indivíduos e a
transformação das relações sociais.
Alicerçados por tal entendimento, os acadêmicos da disciplina Artes
Visuais na Educação III, uma disciplina de pré-estágio do curso de Artes
Visuais – Licenciatura (CA, UFPel), planejaram as suas atividades, e agora,
através deste livro, analisam e discutem os resultados alcançados. Tenho
certeza que o contato direto com os problemas reais e cotidianos estimulou
discussões facilitadoras da construção de um conhecimento teórico e prático
em consonância com a realidade. E sendo assim, as práticas desenvolvidas
contribuíram para a promoção da cidadania, o desenvolvimento da autoorganização e a autonomia dos envolvidos.
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No cotidiano escolar ainda é possível identificamos professores que
atuam de acordo com uma perspectiva tecnicista, cujos procedimentos
formativos estão referenciados em currículos voltados a uma formação
polivalente, ou seja, uma formação articulada entre as diferentes linguagens
artísticas (artes plásticas, música e teatro). Nesta formação, não se faziam
presentes as novas tecnologias nem a aproximação com as linguagens
contemporâneas da arte ou as demandas da Cultura Visual. Além disso, não é
raro se encontrar professores sem formação na área ministrando a disciplina
de Artes. Sendo assim, o fato das professoras das turmas envolvidas no
projeto, do Colégio Estadual Félix da Cunha (Pelotas, RS), acompanharem
todo o andamento do projeto, possibilita que vivenciem processos de
formação continuada, numa troca estabelecida entre o conhecimento gerado
na academia e as intimações do cotidiano escolar. E este é mais um resultado
positivo do projeto, que vem sendo atingido desde 2010, o primeiro ano de
realização do ARTEIROS.
O processo de organização deste livro é longo, pois exige um tempo
e uma dedicação que nem sempre tenho disponíveis, em função de meus
inúmeros compromissos acadêmicos. Entretanto, embora o desgaste
emocional e físico que exige de mim, a cada edição me convenço mais
da importância de sua publicação. E isso não está vinculado somente à
potencialidade de socialização dos resultados que ele oferece. Creio que a
principal justificativa para a sua publicação reside no fato de que exige de
todos os envolvidos uma reflexão crítica, não só sobre o trabalho desenvolvido,
mas, principalmente, sobre o contexto histórico de nossas ações.
Falar sobre as carências das instituições de ensino brasileiras, a situação
de penúria de muitas escolas, a falta de professores, os baixos salários, a
violência do ambiente escolar, ou a pouca participação de muitas famílias
na vida escolar de seus filhos, não é novidade. Entretanto, para além desses
problemas, tão conhecidos e debatidos nos últimos anos, identificamos
outras questões que simbolicamente colaboram para o crescimento de uma
sensação de abandono e desrespeito no que tange a Cultura e a Arte no país.
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Numa das muitas vezes em que estava envolvida com tarefas
relativas à organização do livro, tive a atenção despertada para uma notícia
extraordinária veiculada na televisão (Figura 2):

Figura 2: Cláudia Brandão, sem título, fotografia, 02/09/2018.

Era o dia 2 de setembro de 2018, quando olhei e vi na tela um castelo
em chamas, e não era qualquer castelo, era o Museu Nacional do Brasil, no
Rio de Janeiro. O fato foi amplamente divulgado e as responsabilidades ainda
motivam discussões. Porém, nada disso muda a realidade da destruição da
quase totalidade do seu acervo histórico e científico, amealhado ao longo
de duzentos anos. Além do acervo, o prédio histórico que abrigava o Museu,
antiga residência oficial dos Imperadores do Brasil, foi praticamente destruído,
restando fachadas externas bastante comprometidas. Confesso que não
consegui retomar as revisões que fazia naquela noite, e também não contive
as lágrimas. Da memória brotaram inúmeras imagens daquele espaço, que
um dia conheci levada por meu pai, em 1976. Lembro que fiquei extasiada
frente à magnitude do prédio, encantada com o brilho do piso de madeira e
com as peças expostas: tudo era luz e cheirava à história, à nossa história!
Mais do que presenciar uma catástrofe, sentia assim como que o
deslizar da história, sendo invadida por uma tristeza profunda por tod@s @s
brasileir@s que nunca conhecerão o Museu Nacional. Sim, isso representa um
apagamento de memórias, mais um dentre tantos que estão em processo.
Não é da minha natureza ser pessimista, e quero crer que
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simbolicamente presenciamos a história de uma fênix, um pássaro da
mitologia grega que, quando morria, entrava em autocombustão e, passado
algum tempo, renascia das próprias cinzas. Entendo essa narrativa mítica
como uma metáfora da história da humanidade, que muitas vezes cria para si
mesma as chamas destruidoras. Entretanto, assim como o mágico pássaro,
temos a capacidade de deixar emergir de nós mesmos novos seres, revendo
mentalidades e comportamentos, um processo gradativo que se intensifica
quando a consciência desperta para a realidade.
Tal compreensão está explícita no título deste texto, pois “transmutação”
é o processo através do qual transferimos energias de um âmbito para o outro.
E o projeto ARTEIROS DO COTIDIANO envolve transmutação de energias: de
sentimentos e de saberes, que nos fazem acreditar que qualquer mudança é
irremediavelmente conduzida pela Cultura, a Arte e a Educação.
Acredito, assim como Paulo Freire, que @s brasileir@s precisam
descobrir-se “autores” do mundo, criadores da cultura e integrantes ativ@s
da rede sistêmica universal. Reitero também a crença na democratização
da cultura - o amplo acesso à informação – como a via de acesso que nos
permite realizar verdadeiramente a nossa, humana, vocação ontológica: a
de inserir-se na construção da sociedade, em busca das transformações
sociais, substituindo assim, a captação e compreensão mágica e ingênua da
realidade, por uma cada vez mais crítica.
Sendo assim, entendemos que o binômio Cultura e Arte é um recurso
determinante na estruturação de referências, fundamentando a formação de
sujeitos críticos e reflexivos. Ele possibilita, acima de tudo, a compreensão da
Educação a partir de suas múltiplas dimensões: a humana, a social, a política
e a histórica, dentre outras. E são os resultados de nosso trabalho em prol
dessa combinação (trans)formadora que vocês encontrarão nas próximas
páginas.
Desejamos a tod@s uma ótima leitura, esperando que nossas reflexões
estimulem novos pensamentos e metodologias!
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Referências:
ALZUGARAY, Paula. Sociedade reage contra fechamento da exposição
Queermuseu, no Santander Cultural, em defesa da arte como arma política
para a desestabilização de noções hegemônicas de gênero e sexualidade.
Artigo. Revista SELECT. Publicado em 23/09/2017. Disponível em: <https://
www.select.art.br/onde-o-debate-acontece/>. Acesso em 28/10/2018.
FARAH, Tatyana. Veja 30 obras da exposição censurada no Santander Cultural
(dentro do contexto) e tire suas próprias conclusões. Artigo. BuzzFeed
News. Publicado em 12 de setembro de 2017. Disponível em: <https://www.
buzzfeed.com/tatianafarah/veja-30-obras-da-exposicao-censurada-nosantander-cultural?utm_term=.sxLdzOa3e&ref=mobile_share#.rb5Wv1DpK
>. Acesso em 28/10/2018.
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A IMPORTÂNCIA DE CADA IDENTIDADE
Paola Ferreira Silveira1

O trabalho ora apresentado resulta de nossas práticas no Arteiros
do Cotidiano, relatando as nossas próprias experiências, e relacionando-as
com o nosso entendimento adquirido em aula. Na etapa de planejamento
foram escolhidos dois temas para as práticas IDENTIDADE e ESPAÇO. Mas
eu e a minha colega Ildaiane Vergara, escolhemos trabalhar com o tema
Identidade, com o objetivo de mostrar a importância de cada particularidade
que adquirimos através das nossas escolhas. É importante salientar que no
decorrer da disciplina a minha “dupla”/colega trocou de curso, mas estava ao
meu lado quando realizamos o projeto.
1. Sobre as práticas
Ao falar de identidade, automaticamente remetemos ao documento
de identificação, o RG. Mas mais do que os dados pessoais, como a data
de nascimento, nome, cor da pele, e das nossas impressões digitais, o que
nos torna diferente um do outro é a nossa personalidade. Que com o tempo
vamos adquirindo, através de escolhas e principalmente das nossas vivências
que ajudam a transparecer o que somos.
Pensando nisso, decidimos desenvolver uma atividade que provocasse
aos alunos uma representação de um modelo de desenho de acordo com
sua própria identidade, partindo de um princípio de pensamento individual de
cada criança, que pudéssemos trabalhar com a criatividade, a partir de uma
construção de um acontecimento marcante.
No dia da atividade estávamos ansiosas para conhecê-los e eles
também, pois era um ambiente novo, para ambas as partes. Por ser nossa
primeira experiência como educadoras, diante de uma classe de alunos,
começamos a nossa atividade com uma brincadeira de “quebra gelo”, para
que pudéssemos nos conhecer melhor e criar uma intimidade com as
crianças. Realizamos uma breve apresentação, e pedimos para que cada
um falasse seu nome, uma coisa que gostava e uma que não. Deixamos
1

paolaferreirasilveira3@gmail.com
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claro, que podia ser um acontecimento que eles viveram, um objeto, algo que
eles gostavam de fazer, isso, para que sentissem bem à vontade para falar.
Tivemos respostas inusitadas, mas as mais comuns foram referentes ao
que gostavam: Celular, redes sociais como o Facebook, Videogame. Sobre
o que os desagrada disseram: acordar de manhã cedo, ler, matemática, e
artes. Observando as respostas, podemos analisar que hoje em dia os jovens
estão vivendo na era tecnológica, que tem inúmeros benefícios para o estudo
e desenvolvimento. Mas que também pode ser preocupante por se tratar de
uma fuga do aprendizado e se prender somente ao lazer.
Na sequência falamos um pouco do que seria a nossa primeira
atividade, e que nos baseamos no livro de Jorge Luís Borges e Margarita
Guerreiro (1989), “O livro dos seres imaginários”, e no artista Franco Fasoli,
também conhecido como Jaz, por ele criar criaturas híbridas (Figura 1). O
artista utiliza inspirações interessantes, incluindo elementos que remetem ao
seu trabalho com cenografia e também algumas questões políticas que se
tornaram uma característica nas ruas de Buenos Aires. As criaturas híbridas
de Franco Fasoli possuem fortes influências da cultura latino-americana e lhe
garantem uma identidade única dentro do mundo do grafite.

Figura 1: Lucas Machado, sem título, fotografia, 2017.

Após as discussões iniciais apresentamos a proposta: cada aluno
deveria se manifestar citando uma ou mais características, para que
pudéssemos compor o nosso ser imaginário, que podia ser formado por um
animal/objeto/natureza e as características ficariam anotadas no quadro
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e depois iríamos desenhar. Para esta atividade fornecemos para os alunos
folhas A3, lápis de cor, canetas hidrográficas, giz de cera, lápis e borracha.
Com o passar da proposta, três alunos apresentaram resistência para
participar da atividade, alegando que não gostavam de Artes. Entretanto,
a professora Lindamar Pio, conversou com esses alunos, e eles acabaram
aceitando desenvolver a atividade, exceto um, que estava com alguns
problemas pessoais.
A princípio eles estavam um pouco receosos de começar, mas depois
percebemos que estavam com medo de errar, usavam muito o lápis e a
borracha para apagar. Também observamos que havia uma dificuldade de
concentração na aula, não só com a insegurança própria, de querer saber
como o colega do lado iria fazer o desenho, mas uma agitação para terminar
logo a atividade. Essa foi uma dificuldade que tivemos, pois como as
outras oficinas aconteceram no pátio do Centro de Artes, eles não queriam
permanecer em aula, então terminavam o desenho e diziam “Já posso sair
agora?”. Contudo para a nossa felicidade, ocorreu tudo bem.
Na continuidade, aproveitamos as duas primeiras perguntas que
tínhamos feito no começo da aula: “O que vocês mais gostam de fazer?” e “O
que vocês não gostam de fazer?”; pedimos que eles dividissem a folha A3 ao
meio e desenhassem de um lado o “Gosto”, do outro o ”Não gosto”. Os desenhos
saíram maravilhosos, alguns, além do desenho, eram complementados por
frases que relatavam acontecimentos marcantes (Figura 2).

Figura 2: Lucas Machado, sem título, fotografia, 2017.
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Tivemos alguns imprevistos com o nosso plano de aula, porque
eles tinham muita pressa para terminar e, por conta disso, acrescentamos
mais uma atividade. Dividimos a aula em trios, e com o mesmo princípio da
atividade, dobramos a folha em três partes. Para que cada aluno desenhasse
(animal/objeto/natureza). Mas sem olhar o que o outro iria escolher e fazer.
Isso, com o objetivo de que quando abrisse a folha os três itens deveriam
estar ligados um com o outro, resultando em um ser imaginário híbrido.
O resultado foi muito legal, e nos divertimos muito com a cara de
surpresa deles ao verem o resultado. Alguns alunos se empolgaram tanto,
que diziam que iam fazer em casa esse trabalho (Figura 3).

Figura 3: Lucas Machado, sem título, fotografia, 2017.

2. Conclusão
A disciplina de Artes Visuais na Educação III, ministrada pela
professora Claudia Brandão, fez com que abordássemos (e refletíssemos)
sobre vários temas importantíssimos acerca do ser professor. E sobre isso,
acreditamos que um dos mais importantes é estar sempre em busca de
novos saberes, para desempenhar um bom trabalho, para não deixar cair
na “mesmice”, desacomodando o docente, estimulando-o a ir além da sua
qualificação acadêmica. E mais do que tudo, o professor de Artes Visuais
tem uma responsabilidade muito grande, por ser uma das únicas disciplinas
que provoca os sentimentos, a sensibilidade pessoal. A Arte está diretamente
relacionada com a vida de cada um, e isso acaba com a velha impressão
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de ser uma aula “recreativa”. O educador pode enfrentar várias dificuldades,
como falta de recurso ou apoio escolar, mas é importante lidar com o que se
tem em mãos, explorar, realizar saídas de campo, sempre que possível levar
os alunos a museus, pontos turísticos, realizar aulas num ambiente aberto.
Apesar dos imprevistos, e da falta de experiências, o projeto foi muito
gratificante, e tivemos a oportunidade de presenciar de tudo um pouco sobre
o que conversamos em sala de aula, durante a atividade com os escolares.
Só temos a agradecer a professora Cláudia pela oportunidade, e ao Lucas
Machado que nos acompanhou e nos deu suporte, sem esquecer dos alunos
do 5° ano do colégio Felix da Cunha e de sua professora.

Referência:
BORGES, Jorge Luis; GUERRERO, Margarita. O livro dos seres imaginários.
Trad. de Carmem Lima. São Paulo: Globo, 1989.
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A MINHA IMAGEM, A NOSSA IMAGEM – INFLUÊNCIAS DA CULTURA VISUAL NA
FORMAÇÃO DE ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Alessandra Gurgel Pontes1; Giovanni Fonseca Bosica2

1. Introdução
Cotidianamente somos cercados por uma massiva produção imagética
da publicidade e da mídia, que acaba por influenciar e condicionar nossas
escolhas através da cultura visual. Essa saturação de imagens em nosso diaa-dia produz construções sociais, personificações e identidades que acabam
por determinar nossas escolhas pessoais.
Pensando na importância que a educação do olhar tem para a nossa
vida cotidiana e na relação que estabelecemos com o mundo, tal pesquisa
apresenta a influência das imagens na formação das identidades sociais, e/
ou a concepção de estereótipos de gênero em crianças e adolescentes com
a faixa etária de 10 a 12 anos de idade. Tal analise será pensada a partir da
prática da oficina intitulada “Minha imagem-Nossa Imagem” que teve como
temática identidade. Essa proposta foi desenvolvida para educandos do quinto
ano do Colégio Estadual Felix da Cunha, situado no Município de Pelotas,
como parte do projeto de extensão Arteiros do Cotidiano, da Universidade
Federal de Pelotas e coordenado pela professora Claudia Brandão, com os
ministrantes Alessandra Gurgel Pontes e Giovanni Fonseca Bosica.
O eixo principal da oficina foi trabalhar a identidade e personalidade
do “eu” e “nós”, através de retratos simbólicos feitos a partir da apropriação
de imagens de revistas para elaborar uma prática artística com a técnica
de colagem, assim propondo discussões e reflexões sociais e poéticas
nas narrativas construídas. Tal abordagem foi realizada na prática com
13 crianças e a professora responsável pela turma. A partir dos trabalhos
finalizados foram observadas, por nós, questões referentes ao uso de
imagens que determinavam estereótipos pré-estabelecidos voltados ao
universo masculino e feminino, de forma a potencializar a formação que
normatiza concepções de gênero.
1
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2. Metodologia
A proposta didática foi, primeiramente, a apresentação do autorretrato
simbólico da ministrante Alessandra (Figura 1), para que os educandos
compreendessem a proposta da oficina. Também foi apresentado um
referencial artístico contemporâneo, como por exemplo o da austríaca Gabi
Trinkaus (Figura 2), que recorta imagens de revistas em pequenos pedaços,
e os usa como material para suas colagens de retratos, referindo-se à
estética da propaganda, a imposição de ideais de beleza, a fragmentação da
identidade e a influência dos meios de comunicação de massa na construção
das identidades sociais. Também foram levantadas algumas questões junto
aos educandos, como o que eles entendiam sobre o conceito de identidade
e personalidade. As imagens a seguir são parte do referencial apresentado.

Figura 1. Autorretrato, 2017. Alessandra Pontes

Figura 2. Repensar, 2009. Gabi Trinkaus

Essa proposta pedagógica foi pensada afim de apresentar a
importância que a interpretação das imagens tem para nosso processo de
conscientização social e cultural, e a capacidade da arte em potencializar o
nosso senso crítico através do fazer artístico. No prefácio de “Imagens que
Falam”, Michael J. Parsons, analisa que:
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Enquanto a corrente de imagens no nosso mundo aumenta e nos afeta mais
ainda, a educação em arte se torna mais necessária, e sua tarefa principal
é ajudar os estudantes a compreenderem e atingirem senso crítico sobre o
carácter dessas imagens. Educação em arte é agora parte central de uma
formação cujo o alvo é a liberdade (2003, p. 7).

Sendo assim, a arte na educação proporciona a reflexão crítica que
possibilita a autonomia de pensamento, de construção poética, expressiva
e, também, social. Para isso, os educandos foram orientados a selecionarem
as imagens daquilo que julgassem pertinentes a sua forma de se enxergar
no mundo como sujeito e o que os representavam. A metodologia de cunho
qualitativo consistia em avaliar a capacidade de compreensão estética
e crítica dos educandos, o processo de fazer artístico e a capacidade de
produzir narrativas nas obras. Essa afirmativa está em concordância com
Ana Mae Barbosa quando diz que:
Por meio da Arte é possível desenvolver a percepção [...], 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, 2012, p. 19).

A atividade também tinha uma preocupação com o diálogo e a
participação coletiva colaborativa entre os educandos, para isso, as crianças
foram organizadas em torno de uma grande mesa. Depois de apresentada a
proposta e do diálogo sobre questões que norteiam o conceito de identidade,
orientamos os educandos no sentindo de perceber e observar as imagens
antes de escolhê-las. Pensando o que dizem Ferraz e Fusari (2009, p. 87), é
preciso que o educador oriente os educandos para observar, ver, ouvir, sentir,
tocar, enfim perceber as situações, a natureza e os objetos a sua volta, isso
potencializa a percepção das crianças e enriquece as experiências do fazer
artístico e estético.
A produção dos trabalhos se deu através da colagem a partir da
apropriação de imagens. Os educandos tinham a sua disposição revistas,
papel em branco A4, cola e tesouras. Para a realização da atividade foram
selecionados tipos específicos de revistas, como as de imagens publicitárias,
de design, de educação, decoração e de artes. A seleção das imagens foi
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feita pelos próprios educandos sem a interferência dos oficineiros ou da
professora, afim de permitir que o processo criativo fosse autônomo e
reflexivo. Entretanto, participamos como mediadores, através da escuta, de
conversas individuais com alguns deles, sobre o que gostavam de fazer e
de ter, sobre seus interesses e escolhas. Além disso, foi possível observar
durante o processo de criação (Figuras 3 e 4), como a cultura visual tem uma
forte influência na construção identitária e de gênero dos sujeitos.

Figuras 3 e 4. Imagens da oficina – Fonte: Lucas Machado

Ao término da elaboração dos trabalhos individuais, os retratos
simbólicos foram agrupados formando um livro, que chamamos de “Livrodiário, entre eu e nós” (Figuras 5 e 6). Através do livro é possível construir
relações simbólicas de narrativas visuais do coletivo e/ou individual, assim
instigando a percepção de suas vivências, frustações, sonhos e perspectivas
nas relações e projeções sociais. Esse agrupamento dos trabalhos em
formato de livro se deu pela própria proposta da prática pedagógica, que
consistia na reflexão da identidade de si e de sua relação coletiva com o meio,
seu lugar em um grupo, uma classe ou cultura.
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Figuras 5 e 6. Livro-Diário, entre eu e nós. Fonte: Giovanni Fonseca Bosica.

3. Resultados e Discussão
O que determinou a escolha desta prática, foi a possibilidade de analisar
o processo de construção artística junto aos educandos, o envolvimento e a
capacidade crítica que eles já possuem para interpretar as imagens e se eles
compreendiam a possibilidade que a arte tem de denunciar, de apresentar a
realidade vivida e a cultura. Sendo possível através da arte coletiva ou individual
representar, e narrar suas vivências, frustações, sonhos e perspectivas.
Quanto a questão estética e a feitura dos trabalhos, é perceptível nos
resultados, a falta de amadurecimento neste quesito pela grande maioria
dos que participaram da oficina, seja pelo pouco incentivo ao pensamento
sensível, a percepção estética e também pela ausência da arte no cotidiano. No
entanto, muitos captaram a ideia do retrato simbólico de modo mais abstrato,
e foram adicionando à folha em branco, todos os recortes “daquilo” que eles
entendiam que os representavam. De modo geral eles compreenderam o
conceito de identidade como sendo “as coisas que tenho e quero ter” e as “as
coisas que gosto de fazer”. Avaliamos que de forma sutil houve uma reflexão
sobre si e sobre a própria identidade durante a construção dos trabalhos,
assim sendo, foi possível perceber a construção de narrativas ainda que de
forma discreta.
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Além da experiência no fazer artístico, essa prática pedagógica
evidenciou o entrosamento necessário entre professores e educandos
para a construção de saberes, ao passo que a professora titular – também
participante da oficina – observou que foi uma ótima atividade para que
ela conhecesse um pouco mais dos seus alunos. Entendemos que esta
observação seja de estrema importância para a prática educativa em artes e
para a construção de diálogos que possibilitem a construção crítica e estética
nos processos de criação.
Após analisarmos as narrativas visuais, então, percebemos relações
sobre identidade com especificidades relacionadas às simbologias de
estereótipos de gênero. Observamos de modo geral que as meninas se
retratavam mais a partir de imagens culturalmente relacionadas ao feminino
como flores, bonecas, imagens nos tons de rosa, borboletas, jardins,
cosméticos. Já os meninos tinham uma forte tendência em se retratar através
de imagens simbolicamente masculinas como carros, games, super-heróis e
mulheres “bonitas”. Para exemplificar essas observações foram selecionados
os trabalhos elaborados por dois dos treze educandos (Figuras 7 e 8).

Figura 7. Emanuele – 10 anos

Figura 8. Pedro – 10 anos

As imagens acima reforçam problemas sociais em relação às maneiras
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de como os indivíduos (o homem e a mulher) devem pensar, ser e se comportar
socialmente em relação ao ser “masculino” e ser “feminino” no cotidiano.
Notamos que não só nestes dois trabalhos, mas, também, os restantes
apontam uma predominância dessa normatização que é denunciada através
das imagens escolhidas pelos próprios educandos. É perceptível determinada
reprodução e concepção que o próprio meio que eles(as) estão inseridos os
“educou”, assim induzindo desde muito cedo estereótipos e preconcepções
de gênero de cada um e do coletivo. Essas padronizações, na sua grande
maioria, são introjetadas no inconsciente através da comunicação visual, seja
midiática, corporal ou comportamental inerentes nas relações socioculturais
dos indivíduos e refletidas posteriormente na construção da identidade.
A influência das imagens induz formações desde a infância, propondo
conceitos que determinam e produzem uma série de doutrinações
comportamentais no cotidiano das pessoas, de modo a influenciar funções
limitadas de como o homem e a mulher devem ser e agir socialmente. Meyer
afirma que:
O conceito de gênero propõe um afastamento de análises que repousam
sobre uma ideia reduzida de papéis, funções de mulher e de homem, para
aproximar-nos de uma abordagem muito mais ampla que considera que as
instituições sociais, os símbolos, as normas, os conhecimentos, as leis, as
doutrinas e as políticas de uma sociedade são constituídas e atravessadas
por representações e pressupostos de feminino e de masculino ao
mesmo tempo em que estão centralmente implicadas com sua produção,
manutenção ou ressignificação (MEYER, 2005, p.18)

É notório que as imagens escolhidas pelos educandos(as) são uma
exterrnização de seus inconscientes, de modo a revelar as influências do
seu contexto social, cultural e até mesmo institucional, pensando a própria
vivência no âmbito escolar.
Observamos também que algumas questões estão presentes nesta
faixa etária, como o desejo e a fantasia do universo imaginativo das crianças.
Esse desejo está interligado, também, pelas influências de um coletivo, de uma
comunicação verbal e, principalmente, visual, que concebem e disseminam
estereótipos na sua imaginação e fantasias. Como ressaltou Ferraz e Fusari
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“a criança exprime-se naturalmente, e sempre é motivada pelo desejo da
descoberta e por suas fantasias” (2009, p. 85). Essa observação nos permite,
perceber por um lado que a imaginação e fantasia, são, também, regidas por
influências pré-determinadas inconscientemente sobre questões de gênero.
Tal afirmação se faz possível a partir da observação das obras elaboradas,
da apresentação verbal feita pelos próprios educandos(as) no término da
atividade e do relato deles(as): “Esse guerreiro forte aí sou eu adulto”, Marlon,
11 anos (Figura 9); “Gosto de animais, quero ter uma casa grande para cuidar
de vários”, Emily, 11 anos (Figura 10).

Figura 9. Marlon – 11 anos

Figura 10. Emily – 11 anos

Pensando na fala dos educandos Marlon e Emily, se percebe o desejo
que ambos projetam através de estereótipos enraizados na nossa cultura e
sociedade em relação ao gênero. A questão aqui não é o fato delas fantasiarem
e desejarem algo, mas, sim, a simbologia que essas vontades revelam. O
problema é o posicionamento desde cedo influenciado e já formado sobre
comportamentos que instituem separações do masculino e feminino, de
convenções e “deveres” de um menino e uma menina na sociedade.
No trabalho realizado por Marlon e sequencialmente na sua fala,
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é perceptível estereótipos ligados ao um conteúdo sobre legitimação do
homem forte/atlético, dominante e sem medo; em contraponto e de forma
oposta, Emily apresenta um trabalho e fala que estão ligadas ao cuidado
e benevolência que sugerem a maternidade, a delicadeza, sutileza e ao
universo domiciliar. Compreendemos que essas constatações simbólicas
sugerem um posicionamento entre opostos, que separa o que diz respeito ao
universo “masculino e feminino” dentro de concepções estereotipadas que
levam a uma série de problemáticas sobre legitimações entre o homem e a
mulher na sociedade. Esses fatores instituídos desde a infância produzem
posicionamentos desiguais que anulam possíveis entendimentos sobre si
mesmo, além de podar as diversas possibilidades entre a diferença identitária
de si e de um coletivo.
4. Conclusão
Concluímos que é de suma importância pensar o papel que a arte tem
na educação, seja através da interpretação de obras, seja através do fazer
artístico, como fomentadores do pensamento crítico e da percepção cultural.
Ana Mae Barbosa diz que “temos que alfabetizar o olhar para a leitura da
imagem; Através da leitura de obras de artes plásticas estaremos preparando
o público para a decodificação da gramática visual” (2014, p.36).
Sendo assim, como futuros educadores em arte acreditamos que
esta oficina propôs uma breve reflexão sobre a importância em trabalhar
didaticamente com as imagens contemporâneas, usando-as como método
de codificação/decodificação identitária do outro e de nós mesmos.
Entendemos que é preciso, como educadores, estarmos mais dispostos
a ouvir o que educandos têm a dizer sobre seus processos e indagações,
do que tentar explicar e orientar uma atividade de forma longa, para assim,
promover uma maior aproximação e dialítica com os mesmos(as).
Também relatamos que de forma tímida e sutil os educandos tiveram
uma reflexão sobre si e sobre a própria identidade durante a construção
dos trabalhos. Desta forma, é possível perceber que houve a construção de
narrativas visuais, ainda que de forma discreta e singela.
Acreditamos que a atividade também tenha sido um aprendizado
para nós, visto que há outras possibilidades na elaboração dos retratos
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simbólicos na construção social de gênero. Apesar de termos ministrado
apenas uma aula, essa oficina foi capaz de provocar uma pequena parcela
de entendimento sobre o que é identidade e de como cada educando(a) se
percebe e se constrói.
Projetamos uma continuidade desta oficina, para desenvolver de modo
processual um pensamento mais reflexivo, crítico e consciente através do
fazer artístico, e o uso e apropriações de imagens num processo didático para
desenvolvemos reflexões sobre as nossas percepções de identidade-gênero
na construção social, sendo assim, incentivando a diferença e autonomia
social. Enfatizamos que a busca sempre será num movimento continuado,
trabalhado cotidianamente para alcançar o êxito.
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APRECIAR PARA AMPLIAR O REPERTÓRIO E POTENCIALIZAR A CRIAÇÃO E A
PERCEPÇÃO
Gabriela Ferreira Schiavon1; Mairin Jordane Rutz2

No presente texto é discutida a importância da relação entre teoria e
prática em sala de aula e a apresentação de obras de arte como forma de
ampliar o repertório visual do aluno e como potencial na criação artística, a
partir de uma oficina realizada através do projeto Arteiros do Cotidiano, no
ano de 2017.Considerando que as temáticas do Arteiros do Cotidiano nesta
edição são “Identidade” e “Espaço”, optou-se por discutir o espaço, uma
temática próxima a eles. Buscou-se trazer o conceito de cidades sendo um
dos espaços ao qual pertencem, como forma de despertar a percepção deles
sobre a cidade através da arte.
1. Práticas em sala de aula
A oficina foi realizada com os alunos do 5º ano da Escola Felix da
Cunha, localizada na cidade de Pelotas e se baseou na associação da teoria
com a prática. O objetivo da oficina foi o de estimular a produção artística
voltada à representação do espaço urbano como forma de estimular a
percepção da cidade. Utilizou-se da arte como meio para o desenvolvimento
da percepção deles acerca do espaço cidade. Buscou-se com a proposta de
desenharem algo relacionado à cidade e que eles refletissem a respeito da
mesma, percebendo-a e se percebendo nela. Isso, pois como afirma Ana Mae
Barbosa:
Dentre as artes, as visuais, tendo a imagem como matéria prima, tornam
possíveis as visualizações de quem somos, onde estamos e de como
sentimos. A arte na educação, como expressão pessoal e como cultura, é
um importante instrumento para a identificação cultural e o desenvolvimento
individual (BARBOSA, 2010, p. 99).

A teoria apresentada na oficina se baseou na introdução sobre o
1
2

gabschiavon@gmail.com
mairinjordanerutz@.hotmail.com

33

surgimento das cidades e na apresentação de obras de artistas que ao longo
da história da arte retrataram cidades. Relacionando a questão do conteúdo
e a apresentação de obras, trazemos Lowenfeld que afirma que não haverá
expressão sem conteúdo, pois “O assunto e o conteúdo são necessariamente
relacionados” (LOWENFELD apud SOUCY, 2010, p. 42). Logo, “Separar o
conteúdo de sua representação significaria privar um corpo de sua alma e vice
versa. Num trabalho criativo, assunto e o modo pelo qual ele é representado
formam um todo inseparável” (id., p. 42).
A prática desenvolvida se baseou na criação de uma cidade ou de
elementos que a constituem através da técnica de isogravura, que se baseia
na criação de uma matriz para impressão, ela se dá num processo simples
e por isso é uma ótima alternativa para se trabalhar com crianças. Primeiro,
se faz um desenho no isopor, após, os contornos do desenho são cavados
com lápis. Então, utilizando um rolo, também sendo possível utilizar pincéis,
passa-se a tinta sobre a superfície. Logo, a parte pintada é colocada virada
sobre a folha ou qualquer outra superfície que se quer pintar, e é apertada
por alguns segundos. Ao final, quando a matriz é levantada, pode-se conferir
o trabalho. A imagem final estará naturalmente invertida, portanto se o aluno
desejar escrever terá que fazê-lo ao inverso.
No primeiro momento da atividade aconteceu a apresentação por
parte dos acadêmicos e em seguida por parte dos alunos. Em um segundo
momento apresentou-se uma pequena explicação sobre o surgimento das
cidades focando onde e como elas surgiram. Buscou-se apresentar o conceito
de “cidade” de forma aberta para relacioná-lo a outros conhecimentos.
Apresentamos de forma transdisciplinar, que segundo Amorin (2016, p.
228) “[...] é responsável pela quebra das fronteiras entre os conhecimentos,
reduzindo assim a fragmentação dos saberes”.
É necessário que o processo de construção de conhecimento que ocorre
na escola fiquem claras para alunos e professores todas as relações que,
de uma forma ou de outra, se fazem presentes na prática pedagógica
(PETRAGLIA apud AMORIN et al, 2016).

Também apresentamos um breve panorama de reproduções de artista
que retrataram cidades em suas obras, com o objetivo de que conhecessem
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diferentes formas de apresentar/discutir como um tema pode ser retratado, e
notassem as transformações ocorridas na cidade. Apresentamos alguns dos
grandes artistas da história da arte, artistas contemporâneos e brasileiros.
Artistas como Ambrogio Lorenzetti (1290 – 1348), Giovanni Mansueti (1465
– 1527), Gentile Bellini (1429 – 1507), Pieter Brueghel (1525 – 1569), El Greco
(1541 – 1614), Antonio Canaletto (1697 – 1768), Henri Matisse (1869 –
1954), Edward Hopper (1882 – 1967), Tarsila do Amaral (1886 – 1973), Lívio
Abramo (1903 – 1993), Nelson Screnci (1955), Franscisco José Maringelli
(1959), Sergio Esteban (1983) e José Claudinei da Cruz (1968).
Posteriormente, após a apresentação teórica sobre o assunto,
orientamos sobre a atividade prática. Falamos da técnica de Isogravura, uma
alternativa para a xilogravura (gravura em madeira), explicamos o processo e
a possibilidade de serem feitas inúmeras impressões com a mesma matriz.
Para a atividade utilizamos: o isopor (de embalagens) para a matriz; lápis para
gravação; tintas de várias cores, rolos, esponjas e papeis A3 para impressão.
E para auxiliar na criação artística oferecemos a sugestão de criarem
reproduções de aspectos da cidade e lugares que gostam de frequentar/
estar.

Figura 1: Lucas Machado, Exercício da técnica da Isogravura, 2017.

Como resultados, os estudantes apresentaram reproduções de suas
casas (Figura 1), campos de futebol, praças e também prédios, afirmando
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serem lugares que gostam de estar. Analisando as produções foi possível
identificar que alguns desenhos são reproduções estereotipadas, como a
retratada na Figuras 1.
O estereótipo é uma espécie modelada de imagem. São desenhos de formas
padronizadas como a casinha, a árvore com maçãs vermelhas, as nuvens
azuis, o sol amarelo com a boquinha e olhinhos, as flores redondinhas,
figuras da televisão como Mickeys, Zé Palito e muitos outros. Formas que
restringe e reduz o repertório da representação infantil (GAVA, 2006, p. 24).

As imagens estereotipadas estão presentes por toda parte, na televisão,
nos livros infantis, e também na escola. Na escola encontramos muitos
desenhos estereotipados, eles estão presentes nos murais das paredes, na
decoração das salas, nas atividades propostas, etc. Com essa proximidade,
as crianças acabam os reproduzindo em seus desenhos, pois acreditam
que assim os seus desenhos serão aceitos pelos colegas e pelo professor.
Analisando a Figura 2 podemos identificar a reprodução de um “campo de
futebol” esquemático, que em nada lembra uma observação desse espaço.

Figura 2: Lucas Machado, Andamento das atividades, acervo das autoras, 2017.
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Muitas vezes, quando uma criança desenha algo, ela olha para o
produto final e diz que está feio. Podemos atribuir esse desmerecimento dos
trabalhos ao fato de não resultarem parecidos com as imagens com as quais
as crianças normalmente têm contato. Entretanto, é preciso deixar claro aos
alunos que as formas de expressão são inúmeras, tantas quantas forem os
sujeitos, visto que a expressão subjetiva não precisa seguir os moldes das
imagens com as quais convivem cotidianamente. Isso, pois cada um tem
uma forma de desenhar, um traçado seu, e que toda forma de expressão é
válida. É preciso que as crianças saibam que elas têm autonomia para criar o
que quiserem e para se expressar livremente.
O desenho estereotipado é o desenho que inibe toda manifestação
de criatividade e desenvolvimento da criança, o uso de estereótipo retira a
poética do fazer, inibe a imaginação, e despreza a emoção do aluno:
Os desenhos estereotipados são inibidores de criatividade. A escola utilizando
estereótipos autoriza a criança a repetir fórmulas sem precisar se arriscar
em sonhar, encontrar novas soluções, ela apenas aperfeiçoa técnicas sem
pensar ou refletir sobre a função de sua representação (RICKEN, 2013, p. 9).

Em acordo com o pensamento de Ricken, para que os desenhos
estereotipados deixem de ser reproduzidos é necessário que uma riqueza
de imagens e um ambiente fértil a novas ideias sejam oferecidos aos
estudantes. O oferecimento de imagens que estimulem a imaginação criadora
é fundamental, garantindo outras possibilidades para as representações,
acabando, assim, com os estereótipos em sala de aula. Se aceitarmos esses
desenhos, sempre iguais, estaremos negando a criatividade e a liberdade de
expressão do aluno.
2. Teoria e prática em sala de aula
Considerando o cenário atual da educação, em especial o que se refere
à disciplina de Artes, no qual é proposto aos alunos muitas vezes apenas
atividades como de desenho livre, confecção de presentes para datas festivas,
decoração de festas, dentre outras que seguem o mesmo molde. Através
dessas práticas eles têm contato apenas com estereótipos, vivenciando
propostas sem embasamento teórico, que não estimulam a reflexão crítica,
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quando necessitam de propostas adequadas que desenvolvam a criatividade,
a cognição e a sensibilidade.
Embora atuando num tempo restrito, nós buscamos unir a teoria e a
prática em sala de aula com o intuito de aproximar os alunos de obras de
arte produzidas ao longo da história da arte, estimulando a ampliação do
repertório visual dos envolvidos e buscando contribuir para o desenvolvimento
da criatividade, e do olhar sensível e crítico sobre o mundo ao redor. Segundo
Ana Mae Barbosa (2010), é através da arte que a capacidade criadora é
desenvolvida, assim como a percepção, a imaginação e a capacidade crítica:
O que a arte na escola principalmente pretende é formar o conhecedor,
fruidor, decodificador da obra de arte. Uma sociedade só é artisticamente
desenvolvida quando ao lado de uma produção artística de alta qualidade há
também uma alta capacidade de entendimento desta produção pelo público
(BARBOSA, apud REZENDE, 2011).

Concordando com as palavras de Ana Mae, decidimos por apresentar
diferentes representações de obras de arte, pontuadas ao longo da história
da arte, e chegando à contemporaneidade, por entendermos a importância
da ampliação do repertório visual dos alunos, e através dessa pratica
potencializar a criatividade e a criação subjetiva, exercitada com a prática
da isogravura. Como vimos, os estereótipos predominaram. E entendemos,
assim como Ana Mae, a relevância de um repertório visual abrangente, pois
acreditamos que conhecer o que já foi produzido faz diferença:
As novas gerações precisam conhecer o que aconteceu no mundo, e no
mundo da arte, para que possam se conhecer melhor culturalmente. Um
povo precisa ter domínio de sua cultura. Também precisam saber expressarse, não como um grito da alma e sim um expressar embasado, pensado.
Um expressar que junte o conhecimento com os sentimentos (BARBOSA,
2010, p. 149).

Nesse sentido, Edward Lucie Smith também acredita que a história da
arte, de qualquer ponto de vista que seja ensinada, tende a demonstrar que o
objetivo de fazer arte é comunicar algo a alguém:
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(...) a história da arte nunca pode ser um fim em si mesmo, mas deve sempre
ser uma força gerativa. Sua energia surge não apenas de nossa habilidade
em dar várias interpretações ao que vemos - o que está realmente à nossa
frente- mas de nossa habilidade de assimilar e chegar a um acordo com o
próprio passado, com o qual nosso relacionamento é uma luta constante.
Certamente a luta é inevitável, aquela multiplicidade de interpretações é
igualmente inevitável e as opções são desnorteadamente muitas quando
surge a definição da própria história da arte. É dever do educador apresentar
uma útil seleção de possibilidades (SMITH, 2010, p.39).

A arte não basta por si só. A partir das nossas interpretações a arte
faz sentido em um contexto de vida. Nos faz refletir sobre o passado e
pensar no futuro. A partir disto, esperamos que os alunos pudessem fazer
reflexões enquanto pensavam em coisas que conheciam, para usar em suas
isogravuras e assim relacionar suas vidas com a arte.
3. Considerações finais
As imagens por milhares de anos vêm contando a história do
mundo, mostrando diferentes realidades, os avanços que aconteceram,
e possibilitando novos conhecimentos. Com o auxílio delas, buscamos
desenvolver a criatividade dos alunos, a percepção deles quanto ao espaço
cidade e aumentar o repertório artístico. Para tanto, apresentamos imagens
de obras de artistas que ao longo da história da arte representaram as
cidades, e discutimos sobre o assunto, explicando o processo de origem dos
espaços urbanos.
Nós concluímos que é importante a relação entre teoria e prática nas
aulas de Artes, pelo fato de que essa associação transforma os fazeres
artísticos em operações cognitivas de reflexão crítica sobre o vivido. Com
a pesquisa as práticas realizadas, percebemos também que é importante
que o professor mostre variadas formas de arte para os alunos para que
estes construam um vasto repertório visual, e percebam assim, as inúmeras
possibilidades para a criação além dos estereótipos.
No entanto, os alunos participantes da microaula apresentaram como
resultados desenhos estereotipados, o que demostra que em partes nossos
objetivos não foram alcançados. E isso nos faz refletir que as questões
relativas à expressão gráfica subjetiva precisam de um maior enfoque em
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sala de aula. Acreditamos que talvez pudéssemos ter nos detido mais nas
análises das obras, apresentando um número menor de obras, pois tal
aprofundamento nos possibilitaria uma discussão mais significativa sobre as
cidades e suas inter-relações com cada cidadão. Entretanto, reconhecendo
as lacunas, reconhecemos também a aprendizagem significativa que a
experiência no Arteiros do Cotidiano proporcionou.
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ARTEIROS DO COTIDIANO: A EXPERIÊNCIA ATRAVÉS DE PRÁTICAS COLETIVAS
Luiza Prates dos Santos1; Renan Silva do Espírito Santo2

O trabalho aqui apresentado possui a finalidade de relatar as atividades
e práticas realizadas com as turmas de 5º ano do Colégio Estadual Félix
da Cunha, dentro do projeto Arteiros do Cotidiano, criado pela professora
Cláudia Mariza Mattos Brandão que vem sendo elaborado pelas turmas de
Artes Visuais na Educação III – Pré Estágio, no curso de licenciatura em Artes
Visuais. O projeto foi desenvolvido ao longo do semestre 2017/01, onde a
turma se dividiu em dois grandes grupos para trabalhar Espaço e Identidade.
O foco deste relato foi a atividade realizada sobre espaço e as discussões
pertinentes a experiência que tivemos desde o semestre 2016/02, onde o
projeto nos foi apresentado e explicado até a tarefa final, que é a elaboração
deste artigo.
As atividades realizadas na escola Félix da Cunha e no Centro de
Artes com as turmas de quinto ano, foram iniciadas através da divisão da
turma de Artes Visuais na Educação III em dois grandes temas: Espaço e
Identidade. As atividades eram realizadas em duplas, toda a sexta-feira, sendo
duas duplas por semana, uma trabalhando cada tema. As oficinas foram
organizadas dessa maneira a fim de abranger atividades diversificadas que
foram estabelecidas nos primeiros encontros do semestre, contando com
as nossas sugestões e intenções de trabalhos para serem elaborados com
as crianças. Um dos primeiros passos da turma, além da elaboração dos
planos de aula, foi o debate sobre nossa identidade visual. Precisávamos de
algo que sintetizasse nossas intenções, que passasse nossa mensagem, que
refletisse e fulgurasse tudo aquilo que gostaríamos. Foi difícil pensarmos,
chegarmos a um acordo. Mas foi feita, com opiniões conjuntas, a mais breve
e forte imagem que nos continha, que nos representava: uma palma com
digitais. Todos aceitaram sem pestanejar, e ela se tornou a marca legítima do
Arteiros 2017.
A nossa dupla optou por trabalhar espaço e a finalidade de discutir
ambientes, pautada pela pergunta inicial da nossa atividade: “Para vocês,
qual a diferença entre espaço e lugar?”. Essa foi a pergunta que fizemos para
1
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os alunos, junto da professora Ana Paula, na galeria do Centro de Artes, após
a visualização das obras dos artistas Michel Peterson e Christian Peterson
que estavam a exposição “Onde estão/são os ossos?”. Nossa motivação
para levá-los à galeria foi justamente dar um significado aos trabalhos que
seriam produzidos por eles. Nossa escolha de atividade foi o desenho, já que
as oficinas estavam no início, achamos que seria interessante vermos como
eles se reagiriam diante da proposta com uma linguagem que lhes é familiar.
Bem, o desenho é para a criança, uma expressão natural, e é através dele que
a maioria das crianças se expressa antes mesmo da alfabetização:
Além do conhecimento de si mesma, que a criança tem ao desenhar, ganha
compreensão do mundo. Ela desenha porque existe desenho no mundo.
Aprende a ver e a executar o que vê. Tende a assimilar níveis de conhecimento
e produção artística e estética cada vez mais complexos, agindo sobre os
objetos de conhecimento (desenhos) de diversas culturas, tempo e lugares
(IAVELBERG, 2006, p. 24).

Temos uma tendência a imaginar o progresso ao longo da vida de uma
criança, que seus desenhos ficam melhores ao longo de seu crescimento. Não
estamos dizendo que a prática não leva ao aperfeiçoamento, mas sim, que o
processo individual da criação, é, muitas vezes, idealizado pelos adultos que
o cercam. A casa, a árvore, o lago. O ideal de casa, ao invés da observação
de suas próprias casas, por falta de estímulo ou estímulo inverso. E isso foi
uma das coisas visíveis nos trabalhos, e por essa razão, buscamos observar
as construções ao invés do desenho em si, os processos. Foi justamente
esse processo que nos trouxe até aqui. Dentro de toda a discussão deste
artigo, iremos falar dos processos: do pensar, do fazer, do ir, do relacionar e
do criar. Afinal, as coisas não surgem, elas se transformam. E graças a todos
esses processos, nossa experiência tornou-se um marco que, bem como
esta pequena edição, será parte que constitui futuros professores.
1. Experiência através da prática
Quando paramos para pensar na profissão que teremos, nos deparamos
com um abismo de dúvidas e incontáveis exemplos de obstáculos, relatos
negativos e uma parcela relativamente pequena de pessoas que se dizem
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satisfeitas e bem sucedidas em sua profissão. Essa é uma realidade de grande
parte dos alunos dos cursos que ofertam a modalidade de licenciatura, e,
ultimamente todas as questões políticas que vêm sofrendo alterações que,
sem dúvida, afetarão principalmente as áreas de ciências humanas. Claro
que, mentalizamos sempre que não podemos nos afetar com tais coisas
e agirmos para que as situações de trabalho sejam melhores, contudo, é
impossível não se sentir desmotivado algumas vezes, e é justamente sobre
uma certa motivação que recebemos que gostaríamos de dissertar.
Começamos a falar sobre a turma que formamos na graduação, que
vêm se mantendo unida desde o nosso ingresso no ano de 2015. É claro que,
algumas pessoas saíram, mudaram de curso ou por outras razões não estão
mais conosco; algumas pessoas entraram para nossa turma, mas creio que
grande parte desses colegas mantém o vínculo, e essa é uma das razões
para termos chegado até aqui e a motivação para seguirmos adiante. No
organograma feito no quadro na última terça-feira, dia 15 de agosto, a primeira
palavra vinculada ao tema central foi “Pessoas/Alunos”. Essa relação que
estabelecemos entre nós enquanto turma foi o propulsor de conseguirmos
ter realizado cada atividade com as crianças; as relações pessoais que a
licenciatura nos proporcionou foi o estímulo para que semestre a semestre
pudéssemos estar aqui, e foi, através disso que o projeto se concretizou e
seguirá sendo realizado: Quando pessoas trabalham em conjunto, as coisas
tendem a dar certo.
No semestre 2016/02, como já mencionado, fomos apresentados
ao trabalho que vem sendo feito através do Arteiros do Cotidiano. Ficamos
surpresos com a possibilidade desta publicação, ficamos ansiosos com as
oficinas que realizaríamos com os colegas, ficamos aflitos com o porvir das
oficinas com uma turma inteira. Foi o primeiro passo para nossas práticas
dentro de uma escola, com sujeitos desconhecidos, múltiplos, independentes
e ao mesmo tempo, dependentes de nós por algumas horas. Todo nosso
cronograma foi abalado com as pautas da reforma do ensino médio e a
PEC 55, que visa o congelamento nos gastos públicos (incluindo saúde
e educação) por 20 anos, que evidentemente gerou um abalo nas nossas
expectativas e uma grande onda de consciência estudantil, que ocasionou
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nas ocupações em escolas da rede pública e universidades de todo o país.
Junto disso o movimento (Re)Existência ganha vida e potência. Todo esse
maravilhoso movimento motivado por coisas tão ruins para nós, ocasionou
em um período sem aulas, pautado de oficinas, reuniões, assembleias, e
nosso calendário acadêmico foi reformulado, modificando assim, nossos
planos. Não pudemos realizar as nossas propostas com os colegas para
“ensaiarmos” para as turmas de escola. Contudo, mesmo sem a prática
prévia, um tanto inseguros, conseguimos perfeitamente bem, trabalhar com
nossos alunos. Foi a experiência que mais esperamos e passou realmente
rápido.

Figura 1: Lucas Machado, sem título, fotografia, 2017.

Bem, o que havíamos programado para nosso grupo de alunos eram as
reflexões sobre espaço: sobre se já haviam parado para pensar nos lugares
que habitam, aonde se sentem acolhidos e aonde sentem que pertencem.
Nossa pergunta inicial foi respondida com maestria pelos alunos. “Qual a
diferença entre espaço e lugar?” “Bem, espaço é como isso aqui, que a gente
não mora. Lugar é onde a gente conhece melhor.” E dentre algumas respostas
bem semelhantes e bem próximas da nossa proposta, percebemos o
potencial dos alunos em perceber em seu dia a dia, o mundo que os cerca.
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Perguntamos quais seus lugares referidos, e respostas muito particulares,
com reflexões que nos surpreenderam. A partir daí fizemos a proposta de
desenhos dos lugares que gostavam ou gostariam de estar ou conhecer, com
papel tamanho A3, giz pastel seco e oleoso, lápis de cor comum e aquarelável,
carvão, lápis sépia e sanguínea deixamos que eles desenhassem no chão da
galeria, com a luz um pouco baixa e o vídeo da exposição ao fundo (Figura 1).
Foram bastante entusiasmados, em sua maioria sentaram e
começaram a experimentar os materiais que não conheciam. Algumas
meninas pintaram o cabelo com pastel seco, outros se deleitaram com
a magia de poder quebrar as barrinhas de carvão. E um pequeno grupo
se recusou a desenhar, pois achava aquilo infantil demais. E por meio de
conversa, falamos para eles que nós, graduandos da universidade ainda
desenhávamos, isso animou alguns deles, mas a professora teve de ter uma
conversa particular para convencê-los e no fim, todos construíram algo.

Figura 2: Lucas Machado, sem título, fotografia, 2017.

Ao finalizarem seus desenhos, os convidamos para expor seus
trabalhos, assim como na exposição que haviam visto. O primeiro pedido
deles foi para subirem de elevador; alguns deles eram encantados pelo nosso
pátio, gostavam do prédio e principalmente do elevador. Dividimo-nos em dois
grupos e fomos para o terceiro andar, onde fixamos na parede seus trabalhos,
daí então tivemos a conversa sobre ressignificar o espaço de seus trabalhos
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com o pensamento de expor e pensar naquilo que foi feito. Neste momento,
colocamos a questão da inserção do sujeito no espaço e as perguntas se seus
desenhos eram de espaços reais ou ideais. Solicitamos para que falassem
dos lugares que retrataram e tivemos um tempo livre para conversas além
da atividade, eles estavam tranquilos e a vontade, conversando, brincando e
ouvindo bastante a todos (Figura 2).
Foi neste momento de descontração que conseguimos conversar
particularmente com alguns alunos, pudemos ouvir as histórias das crianças
e fazê-los ouvir as histórias dos próprios colegas. Falaram de seus lugares,
falaram da oficina anterior, que foi uma mediação, falaram de si e de sua
escola. Eram apenas 12 alunos, devido ao dia chuvoso, e foi também neste
momento, que três alunas se prontificaram a responder às perguntas do
Lucas, que nos apoiou e acompanhou em tudo, e incansavelmente, repetiu
essa atividade com todas as oficinas, mantendo sempre a cordialidade e
gentileza.
Conseguimos também, interagir de maneira gratificante com a
professora, que também pode colaborar falando um pouco dos alunos e suas
próprias práticas, tivemos uma troca incrível nesse diálogo. Resultou que os
alunos puderam reconhecer seus próprios trabalhos na segunda exposição,
que foi a oficina de encerramento desse ciclo, com a nossa colega Paula
fazendo serigrafia junto das duas turmas, no pátio da própria escola.

Figura 3: Lucas Machado, sem título, fotografia, 2017.
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A última oficina mencionada e também exposição coletiva de todos
os trabalhos dos alunos foi a (re)união de todos nós, reconhecendo-nos,
reconhecendo as práticas dos colegas e as nossas próprias (Figura 3). As
crianças reagiram muito bem frente às divertidas filmagens que estavam
sendo feitas e à oficina que estava sendo ministrada: havia pessoas
fotografando, uma pequena câmera filmando a atividade de cima; a oficineira
estava coberta de tinta, deixando os alunos lidarem com suas próprias
impressões, dando autonomia. Quem não quis estampar, ficou por perto,
olhando, a serigrafia falou por si só, e nos cativou tanto que pedimos à Paula
para levar a matriz para fazermos nossas próprias camisetas (Figura 4), ato
que foi realizado com muito amor por todos, desde o aceite da professora
Cláudia em ceder os momentos de aula à solicitude da colega em carregar
seus materiais e disponibilizar seu tempo. Acredito que se há um momento
que sintetize tudo o que fizemos, além dos momentos com as crianças, foi
esse nosso encontro no qual fizemos o organograma. Todos estavam com
olhos de “o que vem a seguir?” Mas ninguém perguntou, apenas ficamos
aproveitando aqueles momentos, construindo memórias e alimentando
nossas dúvidas.

Figura 4: Luiza Prates, sem título, fotografia, 2017.

49

2. Considerações Finais
Após um semestre turbulento, conseguimos transpor as barreiras
impostas muitas vezes por nós mesmos e com isso, fizemos um avanço
incrível nos âmbitos de confiança e na expectativa da carreira docente.
Foi uma experiência muito gratificante, na qual fomos tocados por seres
humanos com a cabeça a mil, que falam o que pensam e nos fazem repensar
nas coisas que ficam não ditas. Após a leitura do último texto da disciplina
“Como pensamos?”, de Dewey (1979), pudemos pensar um pouco acerca do
próprio pensamento e das coisas que dele surgem e que a ele originam:
Para pensar verdadeiramente bem, cumpre-nos estar dispostos a manter e
prolongar esse estado de dúvida, que é o estímulo para uma investigação
perfeita, na qual nenhuma ideia se aceite, nenhuma crença se afirme
positivamente, sem que se lhes tenham descobertos as razões justificativas.

O pensamento é uma fonte constante, um indício de vivências e
experiências, um conjunto de mecanismos que nos formulam enquanto
sujeitos e é isso que nos constitui individual e coletivamente; nosso
pensamento é o que articula e possibilita os contatos, as conversas, os
dizeres do cotidiano.
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CARIMBOS. IDENTIDADE. EU DOCENTE

Cesar Augusto Couto Bittencourt Junior1; Raíssa Cardoso Leal2

Nesse trabalho relatamos nossa experiência docente em uma turma
de 5º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Felix da Cunha. Nela
foi abordado o período artístico do Renascimento e a técnica de Gravura,
tendo como tema central Identidade. Apresentamos artistas da renascença e
exploramos seus trabalhos, interligando o tema da Identidade com a técnica
de Gravura. Por fim, tivemos como resultado os carimbos produzidos na
oficina a partir da discussão realizada. Com isso, vamos pensar nesta prática
desenvolvida e refletirmos sobre nós enquanto docentes.
1. Metodologia
As atividades aplicadas em sala de aula tiveram como tema central
IDENTIDADE, tendo a intenção de explorar o autoconhecimento e suas
marcas identitárias perante a si mesmo e a sociedade, analisar as diferenças
e semelhanças entre identidades, e como seria externado por cada um dos
alunos através do carimbo produzido.
A teoria foi à forma de iniciarmos a atividade, articulando brevemente
o que foi o período renascentista, suas características e algumas de suas
principais obras. Dando seguimento, introduzimos a gravura, suas técnicas
e alguns artistas da época que a utilizavam, ilustrando seus trabalhos.
Optamos por dar ênfase ao Albrecht Dürer, que foi um gravador, pintor,
ilustrador, matemático e teórico de arte, provavelmente, o mais famoso artista
do Renascimento Nórdico, sendo também o primeiro gravurista a buscar
identificação em suas obras através de uma rubrica com suas iniciais.
Introduzido o artista Dürer, partimos para a parte prática, na qual
pontificamos a execução de carimbos e como se fazia possível pensar
nossas marcas e diferenças identitárias em meio ao coletivo, visando
características próprias que se destacassem. Pensar no desenho como
meio de representação foi algo fácil, pois os alunos fizeram uso de imagens
1
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estereotipadas e de rápida execução. O projeto foi passado para o e.v.a,
depois recortado e colado no papelão, de maneira individual (Figuras 1 e
2). Evidenciando que o processo precisaria de uma série de impressões,
disponibilizamos folhas e demos seguimento com o entintamento (Figura
3), utilizando tinta guache e rolinhos, e logo começamos as impressões
manualmente (Figura 4).

Figuras 1 e 2: Lucas Machado, Aluno desenhando no e.v.a / Aluna moldando carimbo, fotografias,
2017.

Figura 3: Lucas Machado, Aluno no processo de entintamento, fotografia, 2017.
Figura 4: Lucas Machado, Aluna realizando a primeira matriz, fotografia, 2017.

2. Sobre a experiência
A experiência de planejar e executar uma aula tem importante
relevância na formação do futuro docente, pois foi através do planejamento
e da prática que notamos que o resultado é totalmente guiado pelo aluno.
Durante o andamento do projeto Arteiros, obtivemos ótimo desempenho dos
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alunos diante das práticas desenvolvidas; mas foi possível notar um estado de
acomodação das ideias destes ao questionamento sobre identidade, sendo
necessário a nossa interferência, como futuros professores, na estimulação
do falar, como caminho para a troca de ideias e que assim, estes pudessem
se questionarem e produzirem os carimbos a partir da reflexão.
Concordamos com a afirmação de Carmem Biasoli (1999, p. 61)
de que “a crença agora é de que a arte não é ensinada, mas expressada,
assim, a criança é quem procura seus próprios modelos, com base em
sua própria imaginação”. Assim acreditando no conceito de identidade foi
problematizado, e utilizado como inspiração para as propostas artísticas,
promovendo a interação entre a turma. As representações foram realizadas
de diversas formas, tais como, orientações familiares, preferências musicais
e até mesmo a busca de conceito da figura humana.
O maior transtorno aconteceu com a professora da escola que os
acompanhou em nossa atividade, que teve algumas reações importunas.
Antes do nosso primeiro contato com a turma, a mesma pediu para que
todos sentassem, e com tom ameaçador prometeu retirar o recreio como
forma de punição, imediatamente os alunos sentaram-se quietos, com medo.
No decorrer da aula foi possível notar mais algumas situações inadequadas
que atrapalharam o andamento da atividade, interferindo até no processo
de criação deles. Então resolvemos interferir nas posturas autoritárias por
parte da professora titular, estimulando ainda mais que os alunos falassem
e que pensassem sobre os seus carimbos de forma autônoma. Sobre esse
assunto Paulo Freire (2002, p. 44) opina: “É intolerável o direito que se dá
a si mesmo o educador autoritário de comportar-se como o proprietário da
verdade”.
Por alguns alunos, o conceito de Identidade foi relacionado
diretamente com o que se gosta, embora sabendo que mesmo existindo essa
relação não é o que a define. Com isso foi preciso que nós conversássemos
individualmente com cada um deles, mesmo assim alguns não conseguiram
compreender e escolheram seguir a preferência. Todos participaram dos
processos para a confecção do carimbo, depois da matriz feita, houve troca
de desenhos entre eles, mistura de cores e ideias para futuros trabalhos,
sendo que os alunos levaram uma cópia para casa junto do seu próprio
carimbo.
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A autonomia que todos tiveram ao produzi-lo foi de grande relevância,
já que as práticas as quais estavam acostumados a realizar em sua escola
sempre foram restritas ao desenho, utilizando no máximo o lápis de cor para
colorir. Poucos conheciam a técnica de gravura antes de nossa atividade,
e não sabiam como funcionava a produção manual de carimbos, e isso
explica em parte o motivo da novidade ser tão bem recebida. Alguns deles
se propuseram a usar a técnica de serigrafia em casa, que foi explicada na
parte teórica inicial da aula, para a confecção de estampas em suas roupas,
potencializando assim o conceito e discussão sobre identidade.
3. Conclusão
Em virtude dos fatos relatados, o desenvolvimento do projeto
possibilitou uma análise de como é possível explorar o conceito de identidade
em sala de aula, e colaborar como estímulo ao autoconhecimento entre as
crianças, trabalhando de maneira colaborativa com o meio de convívio e
pondo em evidência características pessoais. Também foi possível a análise
crítica sobre o comportamento de ser professor e de como este pode ser
opressor atuando no ambiente escolar, resultando na castração identitária
dos alunos, o que acarreta deixar os seus pensamentos críticos de lado e
negar totalmente sua bagagem de saberes.
Pensamos que os docentes aprendem junto com os estudantes, sem
hierarquia, não existindo a relação de cima para baixo, como sugere Paulo
Freire. Caso contrário, fica-se com a impressão de que esse formador é o
portador da verdade. Consideramos que o saber ensinar resume-se a uma
construção social e contínua, na qual deve haver a troca naturalmente de
saberes.
Ao realizarmos a aula, percebemos que a falta de atividades práticas
no ambiente escolar, que serve como estimulante para o pensamento
crítico, reflexivo e criativo, está cada vez mais deturpada e, sendo assim, os
objetivos propostos pelo professor podem ser inalcançáveis. As atividades
desenvolvidas a partir do projeto Arteiros forneceram aos estudantes um
ambiente enriquecedor e motivador. Além de poder se divertir em aula,
também foi possível a compreensão de alguns aspectos pessoais de cada
aluno, o exercício da coordenação motora, e a questão de como o meio ao
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qual pertencem reflete a sua construção como indivíduos. Isso, refletindo
sobre os seus gostos particulares, sobretudo, sobre as similaridades e
diferenças.
Dada à importância do assunto, acreditamos que se torna necessário
o desenvolvimento de tais atividades e tema para que seja incentivada a
busca por reconhecimento dos alunos sobre a importância da educação.
Nesse sentido, a utilização de carimbos permite os estudantes pensarem
acerca de suas personalidades e pessoalidades.
Tivemos como resultado na prática com os carimbos, elaborados pelos
alunos, a dificuldade da compreensão do que é identidade e de como ela
pode ser expressa. Isso nos mostrou que no ambiente escolar é comum que
os alunos sejam tratados como se fossem todos iguais, sem individualidade,
sem suas particularidades, vivências e culturas. Isso tudo é o que desenvolve
e molda processualmente a identidade de um individuo, negando estas desde
o primeiro contato com a escola e a “educação”, acabamos tendo como
resultado pessoas retraídas, que não se (re)conhecem e não respeitam as
especificidades do outro.
Quem não tem direito à fala em sala de aula, não escuta, e se não
escuta é impossível haver troca de saberes. Diante disso, torna-se impossível
que alunos possam pensar sobre o que (com)forma a sua própria identidade.
Acreditamos que o conceito trabalhado por nós, enquanto professores, pode
não ter sido assimilado por todos, mas incentivamos que TODOS os alunos
falassem e se expressassem durante as atividades. Esperávamos deles a
interação antes de tudo, e isso conseguimos.
Reconhecemos que o resultado que tínhamos como expectativa
nos carimbos pode não ter sido contemplada, talvez até ela não estivesse
relacionada com a real identidade de cada um, porém, avaliamos que a
indagação acerca da identidade foi plantada, e seus frutos podem ser colhidos
se regados com cuidado, respeito e atenção. Estimular o pensar reflexivo e
crítico em sala de aula e (re)ativar a individualidade de cada um é de extrema
importância, pois isso possibilita que o professor possa aprender também e
que os conteúdos estudados funcionem por si mesmos.
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EXPOSIÇÃO DE ARTE INFANTIL NA ESCOLA: uma proposta prática e
pedagógica
Paula Wiener Reisser1

1. Introdução
Este trabalho tem como objetivo analisar e relatar uma atividade prática
pedagógica em artes visuais desenvolvida na disciplina de Artes Visuais na
Educação III – Pré Estágio proposta pela professora Claudia Mariza Mattos
Brandão dentro do projeto Arteiros do Cotidiano. Assim como em anos
anteriores, ao longo do primeiro semestre de 2017, os alunos da disciplina vêm
desenvolvendo atividades com duas turmas de 5º ano do Colégio Estadual
Félix da Cunha. Totalizando 52 alunos atendidos pelo referido projeto na faixa
etária de 10 a 13 anos. As atividades se centraram em dois eixos temáticos:
ESPAÇO e IDENTIDADE.
No núcleo temático “ESPAÇO” foram utilizadas como ferramentas
a aprendizagem das seguintes linguagens: mediação, desenho, gravura,
instalação e frottage. No plano do referido tema, é possível observar o
objetivo geral da abordagem: “Pensar e praticar questões como a cidade,
o espaço urbano, circulação, lugar (etc) junto da arte, proporcionando uma
sensibilização para as possibilidades do tema espaço.”
No núcleo temático “IDENTIDADE”, também foram trabalhadas várias
linguagens diferentes, sendo elas estêncil, mediação, cerâmica, desenho,
gravura e colagem. Os acadêmicos desenvolveram um plano de ensino no
qual consta a seguinte justificativa:
Procuramos com esta proposta sobre “Identidade” discutir a relação dos
indivíduos de um grupo, entre si e consigo mesmo na contemporaneidade,
abordando o contexto atual em que identidade acaba sendo disseminada
como um modelo padrão através das redes sociais, mídias e comunicação,
de modo a ser base para igualar grupos e diferenciá-los.2

1
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Texto elaborado pelos acadêmicos da turma de Artes Visuas na Educação III, 1º semestre
de 2017 (trabalho não publicado).
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Como resultado destas atividades foram gerados materiais como
desenhos, esculturas em cerâmica, figuras geométricas construídas em
papel e dois livros, um de autorretratos simbólicos feitos com colagens e
outro de imagens impressas com carimbos. Este material elaborado pelos
educandos foi reunido e exposto na própria escola no dia 10 de Agosto de
2017 para que os mesmos pudessem rever toda sua produção reunida.
2. Metodologia
A organização da exposição contou com uma seleção prévia dos
desenhos realizada pelos acadêmicos da turma de Artes Visuais na Educação
III e montagem, também coletiva, dos trabalhos no espaço cedido pela escola
no dia da exposição.
Para a mediação da exposição foram pensadas atividades que
tivessem como objetivo o estabelecimento de relações de afeto dos alunos
com as propostas trazidas pelo projeto Arteiros do Cotidiano. Também era
objetivo trazer atividades práticas para dentro da exposição, o que possibilitou
com que a própria mediação da atividade fosse um momento de fazer arte e
de experimentação com materiais. Para além destes objetivos, a exposição
se propôs a ser uma forma de encerrar o semestre do projeto e dar retorno
dos resultados obtidos para a escola.
Para atingir os objetivos, inicialmente houve um momento de recepção
que foi destinado ao primeiro contato dos educandos com sua produção
reunida (Figuras 1 e 2). A mediação foi feita em formato de uma conversa
informal dos acadêmicos com os alunos da escola enquanto observavam
e comentavam sobre seus trabalhos. Os desenhos selecionados ficaram
reunidos em duas paredes, e os objetos em mesas para que pudessem
manusear.
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Figuras 1 e 2: Lucas Machado, Momento de contato dos alunos com sua própria produção.

Foram criadas anteriormente por um dos acadêmicos da turma
algumas possibilidades de identidade visual para o projeto (Figura 3). Dois
destes logotipos foram selecionados e utilizados para a confecção de bottons
e posteriormente de uma matriz serigráfica. No dia da exposição, os bottons
foram distribuídos e uma atividade envolvendo serigrafia foi construída
coletivamente.

Figura 3: Logotipos desenvolvidos para identidade visual do projeto.
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Primeiramente, foram mostrados exemplos de impressões serigráficas
prontas. Depois foi exemplificado o processo de impressão da serigrafia,
sendo este apenas uma das etapas do processo serigráfico. Além da tela
com o logotipo do projeto, também foram disponibilizadas outras duas telas
gravadas com outros temas. Assim, os alunos optaram com quais matrizes
queriam trabalhar, utilizando mais de uma na maioria das vezes. Após uma
breve introdução sobre a técnica foi posto um varal no espaço da escola e os
próprios alunos imprimiram cartazes, camisetas e alguns pedaços de tecido
(Figura 4). O varal serviu como espaço de secagem dos trabalhos e também
de visualização dos resultados. A atividade teve bastante receptividade e
envolvimento por parte dos alunos.

Figura 4: Lucas Machado, Momento de experimentação com materiais de impressão serigráfica.

Como modelo para esta abordagem prática na exposição, observou-se
a metodologia de mediação desenvolvida pelo grupo Patafísica: mediadores
do imaginário, coordenado pela professora Carolina Correa Rochefort da
Universidade Federal de Pelotas. Este método busca a participação do público
visitante de forma ativa, trazendo o fazer da arte para dentro da proposta de
mediação:
{...] procuramos [...] explorar a participação do público visitante da galeria.
Pensando a mediação artística como um lugar de embate de idéias e de
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abertura conceitual e artística, construímos um método de mediação que
propõe a participação ativa, uma “fazeção”. Um falar e um fazer verbal/
manual/visual/sensorial que convida os visitantes a colocarem a “mão na
massa”, a formar e deformar imagens, conceitos e idéias. Convidamos o
visitante a gerar sentido fazendo arte, dizendo dos seus sentidos, alargando/
resignificando os sentidos das obras através das suas vivências e memórias
(ROCHEFORT; OLIVEIRA & ZIEGLER, 2013, p. 5).

3. Resultados e Discussão
Durante a exposição os alunos puderam identificar-se e estabelecer
relações de afeto com as propostas do projeto, através do reencontro com
seus trabalhos e os dos colegas.
O momento de contato dos alunos com sua própria produção reunida
e exposta foi importante para reconhecerem-se enquanto sujeitos criadores e
poderem realizar a observação do conjunto de imagens e objetos criados por
eles. Segundo FERRAZ & FUSARI (2009) a leitura de imagens “se inicia com
a observação da própria produção” e, portanto é de extrema importância que
haja este retorno dos resultados das atividades para que eles possam pensar
seus trabalhos e os dos colegas.
A atividade de serigrafia cumpriu o objetivo de tornar a exposição
uma proposta prática e pedagógica, havendo grande participação e interesse
das crianças. Uma dificuldade enfrentada ocorreu ao introduzir a técnica.
Não foi possível contar com suporte de imagens digitais ou outro tipo de
mídia. Sendo a sensibilização da tela um processo complexo, ficou difícil a
visualização dos alunos sobre como a tela serigráfica utilizada havia sido
confeccionada, gerando certo distanciamento, apesar do interesse deles
em fazer suas próprias telas. Talvez o ideal fosse ter proposto que eles
mesmos confeccionassem as telas através de processos artesanais, como
por exemplo, com o auxílio da técnica de estêncil ou a obturação direta da
tela com verniz e pincel. Porém, não havia condição para desenvolver esta
metodologia dentro da exposição por questões de limitação de materiais,
espaço e tempo. Utilizou-se, portanto, apenas parte do processo da serigrafia
(a impressão) para fazer um primeiro contato com a técnica.
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4. Conclusão
A abordagem da exposição seguiu desde sua concepção a ideia de
desenvolver relações de afetividade entre todos envolvidos no projeto:
acadêmicos, alunos e professores. O momento de visualização dos
resultados reunidos fez com que fossem ativadas múltiplas memórias de
acontecimentos compartilhados por todos durante as oficinas. Os alunos
levaram para casa suas impressões, assim foi possível que tivessem também
um registro material da afetividade construída. A linguagem da serigrafia,
além de ter sido uma ferramenta pedagógica, proporcionou a publicação da
identidade visual criada para o projeto. Com isso foi possível que todos se
identificassem e se reconhecessem enquanto grupo, o que tornou possível a
experiência vivenciada no projeto Arteiros do Cotidiano.
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FROTTAGEM:
AFETIVIDADE DOS ALUNOS NO PROJETO ARTEIROS DO COTIDIANO
Maria Simone Pereira1; Octavio Beles Vieira2

No ambiente escolar onde se encontra bons profissionais, responsáveis,
e alunos dedicados não há como não florescer laços de afeto nesse meio, e
pode ser perceptível em um único encontro. Este artigo inicialmente apresenta
o tema descrito, a experiência neste projeto, no grupo “espaço” utilizando a
Frottagem.
E para contribuir com a escolha do tema, pesquisamos como referencial
Capelatto, que compartilha suas ideias sobre a experiência afetiva no livro
“Educação com Afetividade” (s/a), o artigo de Leite e Tissoni (2012), sobre
afetividade em sala de aula e no capítulo “A Afetividade” de Wallon (1971),
material que nos leva a refletir e compreender o que ocorreu e como nos
relacionamos com o projeto desenvolvido.
1. Laços afetivos
Ao aplicarmos o projeto, notou-se o envolvimento que os alunos tinham
com o projeto, para eles toda sexta-feira era dia de oficina de arte no prédio
do Cento de Artes. O grupo de professores graduando sob a orientação da
professora Claudia Brandão pensava carinhosamente as oficinas a serem
apresentadas em cada encontro, eram elaboradas de acordo com o tema
lançado em conjunto em aula, cada turma de 5°ano estava destinado a um
grupo específico, “identidade” e “espaço”, essa projeção em aula gerava uma
grande expectativa, e esta foi correspondida pelos alunos. E ao mencionarmos
que esta seria a última oficina do projeto, os mesmos demonstraram
sentimento de afeição, afeto com os encontros. Diz-nos Capelatto, que:
A afetividade é a dinâmica mais profunda e complexa de que o ser humano
pode participar. Inicia-se a partir do momento em que um sujeito se liga
a outro pelo amor -- sentimento único que traz no seu núcleo um outro,
também complexo e profundo: o medo da perda. Quanto maior o amor, maior
1
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o medo da separação, da perda e da morte, o que acaba desencadeando
outros sentimentos, tais como o ciúme, a raiva, o ódio, a inveja, a saudade...
A afetividade é a mistura de todos esses sentimentos, e aprender a cuidar
adequadamente de todas essas emoções é que vai proporcionar ao sujeito
uma vida emocional plena e equilibrada (CAPELATTO, s.a., p. 8).

A cada semana era um novo aprendizado com outros colegas do projeto,
sendo duas turmas para cada grupo “espaço ou identidade”. Os mesmos
ao entrarem em aula instalavam-se ao redor da mesa com os materiais a
serem utilizados, atentos e ansiosos para a realização das atividades a ser
propostas, o que causava uma grande responsabilidade em transmitir a eles
um conteúdo divertido que proporcionasse diversas experiências, segundo
os professores Elvira Cristina Martins Tassoni e Sérgio Antônio da Silva Leite
(2012, s.p.):
Na área educacional, a crença de que a aprendizagem é social, mediada por
elementos culturais, produz um novo olhar para as práticas pedagógicas.
A preocupação que se tinha com o “o que ensinar” (os conteúdos das
disciplinas), começa a ser dividida com o “como ensinar” (a forma de, as
maneiras, os modos).

Outro fator a destacar, era a familiarização dos alunos com o meio
(o ambiente), por terem freqüentado as dependências do Centro de Artes
por aproximadamente dois meses, os alunos percorriam pelos espaços
livremente, e observavam e ao mesmo tempo interagiam com as obras
expostas (elaboradas por alunos acadêmicos) nos corredores e no jardim. O
jardim era um dos locais preferidos dos alunos, pois o mesmo proporcionava
a eles de se recrearem, e desvendarem curiosidades que o local despertava.
Concordamos com a ideia de que as crianças desenvolvem a
afetividade desde o ventre materno e após libertar se dele este sentido se
afeiçoa às novas descobertas com o ambiente ao redor,
meios de ação sobre as coisas circundantes, razão porque a satisfação
das suas necessidades e desejos tem de ser realizada por intermédio das
pessoas adultas que a rodeiam. Por isso, os primeiros sistemas de reação
que se organizam sob a influência do ambiente, as emoções, tendem a
realizar, por meio de manifestações consoantes e contagiosas, uma fusão
de sensibilidade entre o indivíduo e o seu entourage (WALLON, 1971, p. 262).
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Essa interação dos Arteiros com os alunos do Colégio Estadual Felix
da Cunha trouxe muitas expectativas positivas, porque além da experiência
de planejar e executar uma aula de participação ativa, que envolveu a troca
de informações, e, o resultado final que foi o afeto que desempenhou um
papel fundamental para o sucesso do projeto. A afetividade foi o dispositivo
para motivar mais o aluno a querer envolver-se no processo de ensinoaprendizagem. Notamos que as crianças tinham uma necessidade de afeto
muito intenso até aqueles que no primeiro momento não quiseram fazer a
atividade após a dinâmica dos grupos, começaram a se envolver e a participar
do projeto e como resultado final temos o sucesso deste, a sensibilidade da
produção das crianças na exposição de encerramento do projeto Arteiros do
Cotidiano de 2017.
2. Reencontro com os arteiros
A exposição de encerramento com o projeto, foi um dos belíssimos
momentos, no qual os alunos se encontraram com seus trabalhos e
professores, observando os mesmos por um outro ângulo, em muitos
despertou o desejo de levar o trabalho para casa. Observamos também que
o projeto formou laços de amizades entre os alunos e seus professores, o
mesmo transformou as classes de 5° ano do Colégio Estadual Felix da Cunha,
fazendo com que os alunos se sintam cada vez mais parte da escola, com o
estimulo do trabalho artístico promovido pelo arteiros nesta edição de 2017.
Durante o evento os alunos estavam preparados para participar da oficina
de serigrafia elaborada pela Paula, levaram camisetas e tecidos para serem
impressos.
Em busca de saber mais sobre o afeto dos alunos com o projeto,
resolvemos questionar a professora Ana Paula, responsável pela turma do
51, do 5°ano, sobre quais impressões esta ação marcou nos alunos e sobre
a última experiência, a de Frottagem, visto que ela não estava presente por
motivos de força maior. Segundo ela, “eles questionam muito sobre quando
terá atividade do projeto, também conversam entre si sobre os trabalhos
realizados e percebi que a cada atividade era um novo aprendizado”. Duas
das alunas destas turmas destacam que queriam que os encontros fossem
anuais, por ser muito divertido e que após o mesmo ficou a saudade.
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Figura 1: Octavio Vieira, Conversa sobre o livro A Minha Imagem A Nossa Imagem, fotografia, 2017.

Na segunda turma, o Arteiros surpreendeu afetivamente, o trabalho da
Alessandra e o Giovani, proporcionou com que os alunos conhessem mais
uns aos outros, através do livro A Minha Imagem A Nossa Imagem (Figura 1),
em que cada página é uma impressão visual realizada por cada aluno com a
participação da professora Lindamar Pio. Segundo ela, “o trabalho possibilitou
conhecer os gostos de cada aluno, e que os alunos ao participarem do projeto
passaram a interagir mais em aula e alguns alunos se tornaram cada vez
mais comunicativos”.
Em meio a exposição a Alessandra foi surpreendida por uma das alunas
(Figura 2), e emocionou-se com o reconhecimento e carinho da mesma que
lhe presenteou com uma bela mensagem.
A oficina de serigrafia na exposição foi um grande atrativo e aprendizado,
onde cada aluno pode realizar a impressão no seu tecido, alguns compraram
e trouxeram camisetas para estampa da arte dos arteiros elaborada pelo
Everton. O trabalho da Paula Reisser com serigrafia oportunizou aos alunos
conhecerem e dominarem a técnica de estamparia, e levar para a casa
uma recordação do projeto por eles mesmos elaborada. A oficina marcou o
encerramento do Arteiros do Cotidiano de 2017.
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Figura 2: Octavio Vieira, Alessandra recebendo o carinho da aluna, fotografia, 2017

3. Sobre a experiência proposta
Nosso trabalho em sala de aula iniciou com a apresentação de slides
onde apresentamos o que é a Frottagem. Os alunos estavam calmos e voltados
para apresentação expositiva introdutória dos trabalhos em ppt, sendo que
fizeram muitas perguntas sobre os artistas que foram apresentados, sobre
a produção destes e a dinâmica do trabalho. Após dialogamos para saber
se alguém já tinha trabalhado com as professoras da escola Félix da Cunha.
Alguns alunos já conheciam essa técnica.
No segundo momento fizemos uma dinâmica com caixas escuras
onde foram colocados objetos lisos, ásperos, rugosos, com relevos e planos
e, através do tato as crianças tiveram a experiência de sentir as texturas.
Nessa dinâmica eles observaram a diversidade de texturas dos diferentes
objetos. Depois mostramos que nas roupas que elas vestem e usam existem
diferentes texturas (tecidos, fechos, botões, zipers, logomarca de boné,
e outros adereços que as meninas usavam). Foi bem interessante essa
dinâmica porque muitos pareciam ter descoberto o prazer do sentido do tato
estimulado a sensibilidades dos alunos, participaram até mesmos aqueles
que não demonstravam interesse inicial, depois todos estão conversando
com os colegas sobre as sensações que a sua roupa ou a do colega mostrava.
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Para nós como futuros educadores mostrou que trabalhar com os sentidos
estimula a descoberta e a interpretação cognitiva através do uso da visão e
do tato.
Nossa atividade consistia na montagem do cubo e a aplicação de
Frottagem sob esta planificação. Os materiais foram distribuídos para a
confecção do trabalho e as crianças tiveram total liberdade para fazer sua
criação. Notamos que muitas delas estavam empolgadas ao escolher os
objetos que iriam compor os seus trabalhos e conforme iam aplicando a
técnica sobre o suporte notava o resultado do que aparecia.

Figura 3: Maria Simone Pereira, fotografia, 2017.

Após o desenvolvimento da atividade (Figura 3) realizamos um circulo
de apresentação e cada aluno apresentou parte de sua experiência com a
técnica, dizendo quais texturas construiu seu dado. O tempo da atividade foi
bem desenvolvido e rápido e as crianças trabalharam com bastante cuidado
e dedicação, pois utilizamos tesoura e cola.
Com alguns minutos restantes, encaminhamos os alunos ao pátio
do campus, onde os mesmos descobriram outros objetos que possibilitam
trabalhar com Frottagem. Os alunos se divertiram e interagiram com as
intervenções expostas que realizaram e os registros fotográficos com o
Lucas.
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Ficamos muito felizes porque tivemos uma experiência gratificante em
trabalhar com os alunos de 5° ano, são curiosos, afetuosos, e descobrimos
o interesse dos mesmos, pela arte contemporânea e em explorar diversas
técnicas artísticas.
4. Relatos finais
Nossa passagem pelo Arteiros foi uma grande experiência docente,
visando a importância de estarmos aptos para ingressar em sala de aula
como professores, conscientes em aplicar os ensinos das artes nas escolas,
e nossa contribuição para o futuro de nossos alunos e assim alcançando
os nossos objetivos, na educação. Também foi um momento de perceber a
importância de nosso trabalho em grupo capaz de despertar laços afetivos
entre educador e os alunos.
Concluímos que as ações do Arteiros e a inserção de um belo projeto
na escola é capaz de transformar alunos e professores, propiciando viver
em um espaço de convivência com amizade e afeto, essa pratica dinâmica
possibilitou aos alunos um sentimento de pertencimento à escola.
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IDENTIDADE TRANSITÓRIA: REPRESENTAÇÕES DE ESTEREÓTIPOS SOCIAIS E
IMAGINÁRIOS
Avani Ribas Portella de Souza1; Dhara Fernanda Nunes Carrara2

Um dos temas trabalhados pelo Projeto Arteiros do Cotidiano (2017)
com alunos da Escola Félix da Cunha, da turma da 5ª série (PelotasRS) foi “identidade”. A identidade contemporânea tem como uma de
suas características ser múltipla, não uma única identidade. Por isso, foi
desenvolvido um plano de aula que teve como intuito possibilitar uma visão
crítica e questionadora sobre identidade e construir a partir da modelagem
em argila, uma cerâmica que represente e discuta a identidade de cada um.
Com isso, conseguimos evidenciar as diversas identidades presentes em um
mesmo(a) aluno(a), escola, cidade, estado, etc e, a relação de influência na
construção de identidade do outro, além da tentativa de quebrar paradigmas
e estereótipos de quem somos, quem podemos ser, quem queremos ser e
como nos tornamos aquilo que já somos.
Através da metodologia de convergências de Gilbert Durand,
analisamos as cerâmicas produzidas e separamos em categorias: “Quem
desejo ser” e “Do que gosto”.
1. Oficina de Cerâmica: Diversidade Corporal
De acordo com o plano de aula montado e apresentado na disciplina
de Artes Visuais na Educação III, foi realizada uma oficina de cerâmica com
14 (catorze) alunos da 5ª série do ensino fundamental da Escola Estadual
Félix da Cunha.
No horário programado para a aula de Educação Artística, a dupla
responsável pela oficina de cerâmica sobre Identidade (Avani Ribas Portella
de Souza e Dhara Fernanda Nunes Carrara, ambas estudantes do 5º semestre
de Artes Visuais – Licenciatura da Universidade Federal de Pelotas - UFPel) foi
até a Escola e, sob a supervisão da professora encarregada, acompanharam
os alunos até o Centro de Artes da UFPel, mais precisamente até a sala de
1
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cerâmica. Com a chegada, acomodação e acolhimento da turma, iniciamos a
oficina de 2 (duas) horas.
Apresentamos o material a ser utilizado, a argila, suas diferentes
características e seus inúmeros processos possíveis para assá-la,
transformando assim em cerâmica. Também falamos sobre os materiais
utilizados no processo da modelagem. A partir daí, contextualizamos com
diferentes cerâmicas produzidas que representam identidade de indivíduo e
de determinado povo ou região através de imagens e de objetos cerâmicos
e que a proposta não era de cunho realista, mas sensível e representativo.
Ainda assim, no desenvolvimento da proposta, os alunos ficaram inseguros
com sua produção, demonstrando um bloqueio criativo como explica Rosa
Iavelberg:
Esta estagnação ou bloqueio criativo é comum entre os alunos do ensino
fundamental, mas hoje, infelizmente, observamos crianças da educação
infantil inseguras com os resultados de seus desenhos, talvez isso se deva
a precocidade com que são expostas a um excesso de imagens visuais pela
mídia, sem trabalho orientador de leitura e desenvolvimento de percurso de
criação pessoal. Por isso consideramos importante compreender como o
aluno aprende e evolui em desenho, considerando a diversidade das culturas
para que os professores possam colaborar neste processo (IAVELBERG,
2013, p. 57).

Utilizamos como referência as bonecas da tribo karajá, o anjo
cangaceiro do ceramista Zé do Carmo, as mulheres nordestinas de Luiz
Galdino de Freitas, as obras antropomórficas de Ulisses Pereira Chaves,
a escultura de pedra (Nova anatomia) do artista Henry Moore, a escultura
de bronze de Alberto Giacometti e o exército de terracota feito a pedido
do imperador Qin Shi Huang (cerca de 246 a.C.), o primeiro imperador da
China. Para também apresentar cerâmicas mais locais, a dupla criou sua
representação de identidade e também mostrou como referência. Explicamos
o que era pretendido para o trabalho, representar a identidade, explorando os
diferentes corpos, características e interesses pessoais, utilizando a argila
como expressão do corpo conforme Derdyk: “[...] Tal como o dia e a noite, com
a vivência do ritmo interno coadunando com o ritmo do cotidiano, a criança
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reinventa suas hipóteses e mecanismos explicativos para a compreensão da
realidade” (DERDYK, 2015, p. 131).
O resultado esperado das cerâmicas desenvolvidas pelos alunos era
o de proporcionar uma experiência significativa, ou seja, romper os padrões
de corpo e identidade através das artes visuais como Martins (1998) nos diz:
Na aula de arte a ênfase não deveria estar, por exemplo, na teoria das
cores, mas no provocar a sensibilidade cromática; não na história da arte
impressionista, mas no ressignificar o momento de olhar a vitalidade das
cores e das coisas, na fugacidade impressa pelo gesto do artista (MARTINS,
1998, p. 117).

Até porque cada identidade é única, podendo ter aspectos semelhantes
a outras, mas sempre um sensível, um olhar, uma personalidade e toda
uma construção social e pessoal diferente. Entretanto, para desenvolver a
proposta, os alunos ficaram confusos sobre o que seria a identidade deles
e como poderiam ser representadas. Assim, decidiram ir para um caminho
mais fácil e óbvio que era o de modelar em argila gostos e desejos, de como
são (ou estão) e de como querem ser e não de fato, quem são.
2. Análise das Cerâmicas
Ao verificar as produções com base na metodologia de convergências
de Gilbert Durand, constatamos dois núcleos arquétipos: “Quem desejo ser”
e “Do que gosto”, sendo três subnúcleos neste último: “Animais”, “Alimentos”
e “Objetos” e para “Quem desejo ser” dois subnúcleos: “Heróis” e “Mulher”,
exaltando o estereótipo para “Menino” e “Menina”.
Todos os alunos modelaram pelo menos uma peça representando
algo que gostam como o que apreciam comer, assistir, entre outros. Houve
também alunos que produziram o herói que gostariam de ser.
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Figuras 1 e 2: Avani Ribas Portella de Souza, Herói – Super Sayajin / Menina, 2017

As representações feitas não só exibem uma identidade transitória
como também demonstram um processo de formação em desenvolvimento.
Além disso, as relações feitas com as peças são claramente estereotipadas
(Figuras 1, 2 e 3), meninos como heróis desbravadores fortes, meninas seguras
atuando no ambiente doméstico, isto é, frágeis fora do lar e, alimentos como
identificadores da personalidade e aparência. Ainda que as peças tenham
caráter generalizado, os alunos identificaram as peças correspondentes dos
colegas a partir da personalidade dos mesmos conhecida pelo grupo.

Figura 3: Avani Ribas Portella de Souza, Pastel e cachorro quente (produção de 2 alunos), 2017

74

3. Conclusão
Apesar da oficina ter durado apenas 2 (duas) horas em um encontro
com a dupla responsável, foi possível visualizar a importância do papel dos
arte-educadores na formação e desconstrução do indivíduo e dos conceitos
que o norteiam. E é aí que o trabalho do educador começa, como desconstruir,
como sensibilizar, como olhar criticamente? Além da necessidade de
aumentar a autoconfiança do aluno, afirmada na insatisfação dos alunos
consigo mesmo por buscar representar quem desejam ser e não quem de
fato são, também há nitidamente presente estereótipos sociais a serem
descontruídos e trabalhados em sala de aula, um trabalho contínuo a partir
do olhar sensível do professor para a realidade de cada aluno.
A oficina foi positiva também pelo fato das peças serem entregues de
volta para os alunos, o que os animou ainda mais, até para usar de decoração
ou como brinquedo e, também para nós discentes e futuros docentes em
ganho de experiência.
Assim, concluímos que apenas faltou salientar o diferencial que a arte
pode trazer para a vida, em todos os âmbitos, inclusive, econômica, a fim de
incentivá-los a um aprofundamento na produção artística e na transformação
de perspectiva de vida.
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PERCEPÇÃO ESPACIAL DA NATUREZA: ESTABELECENDO RELAÇÕES
SOCIOAMBIENTAIS COM O ESPAÇO HABITADO ATRAVÉS DA ARTE
Gabriela Leite da Cunha1; Luiza Corrêa Eloi2

O distanciamento entre o homem e seu meio que adveio das
transformações sociais e tecnológicas da Modernidade, principalmente
no que tange ao período pós Revolução Industrial no final do século XIX,
repercutem hoje no estado fragmentado que se encontra a sociedade em
relação à natureza que a constitui: o antropocentrismo velou nossa percepção
ecológica da vida, renegando ao planeta o lugar de mero cenário de recursos
utilitários e inesgotáveis que podemos usufruir à nossa vontade. Essa crise de
percepção segundo Capra (1987) deriva do fato de estarmos tentando aplicar
conceitos mecanicistas obsoletos a um mundo dinâmico e em constante
mutação, sendo necessário uma mudança de paradigmas, uma revolução
em nosso pensamento, percepção e valores que conecte novamente o ser
humano à sua natureza primordial.
Diante deste cenário, temos hoje as instituições sociais como
grandes instrumentos ideológicos e propagadores do nosso sistema danoso
que se retroalimenta principalmente através da formação de sujeitos nas
escolas, onde o padrão começa a ser introjetado ainda na infância, e segue
condicionando alunos durante cerca de uma década para que ao fim do ciclo
escolar tais sujeitos estejam aptos a reproduzir seus conteúdos em um ciclo
ad infinitum. Essa desumanização que vivenciamos hoje tanto parte de uma
total alienação do ser humano com a vida que o envolve, quanto propicia
o contexto ideal para que tal alienação ocorra. O paradoxo resulta em uma
busca cega e inconsciente que não vê saída para um mal-estar coletivo, cujo
resultado culmina no sentimento de não pertencimento e de incerteza acerca
do ser e estar no mundo. Retomar o envolvimento com a vida e estabelecer
relações com o meio que se habita seriam os princípios de uma mudança de
paradigmas, onde a infância atuaria como raiz e a escola como força motriz
possibilitadora de processos para a construção de uma sociedade mais
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consciente, ambientalmente engajada e criativa para lidar com questões
socioambientais de nossa época.
A abordagem ecológica dentro das escolas comumente estagna
em um discurso vazio de sustentabilidade enquanto reaproveitamento de
materiais descartados, ou reciclagem. O conteúdo, quase sempre desconexo
de contextualização e de uma discussão profunda acerca dos reais problemas
atualmente enfrentados em nossa crise ambiental costuma dividir-se dentro
das escolas entre as áreas de Ciências da Natureza e Artes: a primeira
operando com a teoria, e a segunda com a prática, geralmente aplicada
à artesania utilizando materiais recicláveis. A proposta que fatalmente
padronizou-se nas escolas brasileiras pouco ou nada contribuem para uma
reflexão acerca do meio ambiente enquanto espaço de vivência e ação, assim
como também não auxilia na formação afetiva para com esse lugar. Para
que tal relação ocorra é necessário uma prática voltada para a percepção
do espaço de maneira contextual, traçando relações que conectem seres
e natureza através do afeto e do sentimento de unidade entre as partes,
agregando discussões socioambientais a sensações pessoais percebidas de
um contato direto com o mundo natural - ao invés de uma mera projeção
hipotética de questões da natureza trabalhados dentro do espaço cerrado da
sala de aula.
Este artigo visa propor uma série de práticas possíveis de se
realizarem no espaço escolar pensando na relação entre Natureza e Vida
através da Arte, de modo a se estabelecer uma relação afetiva com a
natureza a partir da percepção espacial e da intervenção artística, que suscite
a integração entre sujeitos e ambiente na construção de uma consciência
ecológica, sustentável e integrada com o meio.
1. Perceber e intervir: conscientização ambiental através de ações
artísticas
Perceber o ambiente engloba não só o trabalho artístico, mas
constitui-se em prática transdisciplinar que envolve conhecimentos de áreas
diversas, assim como a natureza que por si não fragmenta-se em conteúdos
como no currículo escolar. O artista educador acostumado a conduzir
atividades de área técnica aqui abandona sua função de professor para
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assumir o papel de também aprendiz, colocando-se não hierarquicamente
à turma de alunos no exercício de observação que é sempre primeiro: não
importa o quanto conheçamos um ambiente natural, a lei de não estagnação
da natureza torna cada vivência única, onde roteiros são imprevisíveis e a
descoberta é o único indicador de caminhos.
Sugere-se que a percepção espacial da natureza parta inicialmente
de uma caminhada no ambiente aberto, um campo ou jardim - se possível
dentro da própria escola ou em um local próximo. Neste primeiro momento
é importante o professor abster-se de conduzir os processos pessoais dos
alunos, deixando a livre observação exploratória guiar-se pela curiosidade
dos participantes. Feita essa primeira percepção do ambiente, o professor
pode organizar no próprio espaço uma roda para conversarem a respeito do
que foi visto, quais elementos habitam naquele espaço, quais intervenções
o homem já realizou ali, quais foram as sensações do contato com objetos
desse lugar, etc. É importante discutir aqui principalmente quais foram as
situações ecologicamente problemáticas encontradas, para a partir daí poder
se pensar no exercício seguinte.
A etapa seguinte da atividade seria a própria intervenção artística no
espaço explorado, de modo a não só atingir a turma com que se trabalha,
mas de promover a conscientização ambiental entre todos aqueles que o
habitam. Para exemplificar a ação é interessante levar referências de obras
de artistas contemporâneos que praticam a intervenção espacial com foco
no meio ambiente, como o paulistano Eduardo Srur, cujo trabalho denuncia a
degradação ambiental no espaço urbano.
Há de se pensar também nos meios tecnológicos, que possuem
inúmeros benefícios para o estudo e desenvolvimento. Mas que também
pode ser preocupantes por see possivel uma fuga do aprendizado se focar
somente no lazer.
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Figuras 1 e 2 - Caiaques – intervenção de Eduardo Srur no Rio Pinheiros – São Paulo, 2009. Fonte:
Magrini Artes

A partir dos problemas discutidos na conversa inicial, será possível
montar um plano de ações em grupos para intervirem no cenário observado.
Como o principal foco dessa ação ambiental é o cuidado com o lugar que
se habita, é essencial dialogar com os alunos sobre o ideal dos “3 R’s da
Sustentabilidade”: Reduzir, Reutilizar e Reciclar., de modo que estas práticas
ecológicas sejam consideradas no projeto de intervenção. Nesta tríade,
mais importante do que a reciclagem em si, está a questão do consumo,
sendo primordial levantar nas discussões questões acerca do consumismo
exacerbado e da industrialização de materiais para se pensar maneiras
de diminuir estas práticas não ecológicas no cotidiano. A banalização do
termo “sustentabilidade” como o simples recicle de materiais sem a devida
consciência de sua extração exige que se faça aqui a conceituação de como
se entende o termo a partir dos escritos de Capra (2006), que diz que “uma
comunidade sustentável é aquela capaz de satisfazer as suas necessidades
e aspirações sem diminuir as chances das gerações futuras” (p. 13).
Para se intervir em um espaço natural é necessário se conscientizar
de que naquele lugar existe um ecossistema onde habitam animais e
plantas, cujo bem-estar deve ser considerado. Não obstruir entradas de luz,
por exemplo, é algo a se pensar caso queira se fazer alguma intervenção
de ampla espacialidade. Outras formas de intervir é organizar mutirões de
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limpeza, ações informativas, plantio comunitário, dentre outras ações que
promovam a discussão ecológica ligada a uma ética e estética ambiental
através da Arte do afeto e da sensibilização com o meio, pensando que a Arte
se instaura aqui como o próprio experienciar da vida, como exprime Head
(2003) “Arte como esforço da humanidade por atingir a integração com as
formas básicas do universo físico e com os ritmos orgânicos da vida” (p.
121).
Após realizadas as atividades, a turma pode organizar um passeio por
cada proposição, questionando como aquela ação contribui para a reflexão
acerca do tema trabalhado e propondo sugestões para ampliar sua ação. É
preciso também pensar na eficiência dos materiais utilizados e qual fim eles
terão após o desmanche do trabalho, sendo essencial que aquilo não se torne
apenas mais lixo. A preocupação ecológica deve englobar todas as etapas
do processo, agindo nos planos que Félix Guattari (1990) chamará de três
ecologias: social, ambiental e mental, de modo que tal práxis atua como uma
ecologia das relações sociais, do meio ambiente e da subjetividade humana.
Outras atividades possíveis de se realizarem pensando a relação
afetiva entre sujeitos e espaços naturais é o próprio exame dos sentidos físicos
por meio de práticas que explorem seus limites, como o passeio de olhos
vendados, a repetição de sons da natureza, a escultura de formas orgânicas
baseadas nas materialidades naturais, etc. Tais atividades devem sempre
valer de uma discussão temática que aborde formas de se relacionar com
esses lugares de maneira mais harmônica e simbiótica, pensando maneiras
criativas de se estar presente e contribuir com a existência e manutenção
desses lugares.
		
2. Considerações finais
O contato natural vem sendo cada vez mais negligenciado pelo modo
de vida urbano e pelo ritmo acelerado da nossa sociedade do consumo; nesse
sentido, o exercício de percepção ambiental atua como prática transdisciplinar
capaz de aproximar os sujeitos e o mundo de maneira ecológica, crítica e
afetiva. A interação propiciada pelo contato com a natureza supre uma
necessidade vital do ser humano de estar conectado com esse mundo
qual faz parte, tornando essencial apresentar à criança desde a infância a
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experiência com o ambiente natural, de modo que a consciência ecológica
seja naturalmente cultivada e se torne uma responsabilidade comum de toda
a humanidade.
O trabalho ambiental conduzido sob um viés artístico se mostra
eficiente na criação de vínculos afetivos por meio de experiências sensíveis,
possíveis através de atividades que estimulem a interação com o espaço e
a discussão ambiental. Perceber o espaço da natureza também é um modo
de se estabelecer relações sociais com todos aqueles que ali habitam,
aproximando sujeitos e ambientes em uma simbiose que tanto atua
positivamente para que as pessoas se conectem com seus sentidos internos
naturais, quanto beneficia a natureza com o cuidado propiciado por seus
habitantes.
Ao contrário de práticas escolares com temática ambiental que
visam a pura reciclagem de materiais sem estimular o pensamento do real
impacto da nossa presença no mundo, a arte de observar e intervir no espaço
natural possibilita a reflexão crítica e a criação de soluções ecológicas para
os problemas socioambientais de nosso tempo. Acredita-se que atividades
artísticas que estimulam esse tipo de prática podem propiciar mudanças
efetivas na consciência ecológica de sujeitos, transformando a forma como
nos relacionamos com o mundo de modo a nos tornarmos agentes engajados
na causa pela sustentabilidade do nosso meio.
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PROJETO: ARTEIROS DO COTIDIANO

Andréa de Oliveira Lopes1; Noemi Bretas2

O presente artigo trata do relato de experiência sobre uma aula
ministrada aos alunos do 5° ano do ensino fundamental da Escola Estadual
Felix da Cunha, situada em Pelotas (RS). A atividade ocorreu no dia 09 de
julho de 2017, nas dependências do Centro de Artes, da UFPel. Esta proposta
educativa é parte da disciplina de Pré-estágio III do curso de Licenciatura em
Artes Visuais, e integra o Projeto de Ensino e Extensão Arteiros do Cotidiano,
idealizado pela professora Dra. Cláudia Mariza Mattos Brandão. O objetivo
principal do referido projeto, foi proporcionar aos acadêmicos do 5º semestre
de 2017 seu primeiro contato com a sala de aula.
Dentro do objetivo do projeto Arteiros do Cotidiano - ter contato com
os alunos e a prática docente - a professora responsável propôs inicialmente
aos graduandos, a escolha do tema a ser trabalhado com as crianças do 5º
ano do ensino fundamental. Em votação totalmente aberta, acabaram sendo
eleitas duas temáticas: espaço e identidade. A partir da escolha da temática,
os acadêmicos se distribuíram em duplas com a finalidade de elaborar um
Plano de Aula com duração de 2 horas e de acordo com o tema escolhido por
cada dupla. Optamos pelo tema “espaço”.
Neste momento algumas questões surgiram: como problematizar
junto aos alunos, em uma aula de 2 horas, a temática do espaço? Que
linguagem adotar? Que tipo de materiais poderíamos utilizar? Enfim, dentro
de um grande contingente de dúvidas que fomos acometidas, tínhamos em
mente um objetivo muito claro: poderia não ser a melhor aula da vida daquelas
crianças, mas, certamente, seria o nosso melhor, seria tudo pensado com
muito carinho e dedicação para que fosse um momento inesquecível e de
muito aprendizado.
Para tanto, consideramos importante utilizar uma linguagem de fácil
compreensão para os alunos, que de alguma forma estabelecesse uma
comunicação direta com as crianças. Seria propício que na atividade as
1
2

deiaolopes@gmail.com
bretasnoemi@gmail.com

83

crianças pudessem estabelecer uma identificação do seu dia a dia com a
presença de manifestações artísticas. Importante também, que esta produção
fosse totalmente acessível e que pudesse ser criada e confeccionada pelos
próprios alunos. Neste momento nasce a ideia: intervenção artística em
espaço urbano.
A intervenção urbana é uma manifestação artística contemporânea
que possui um caráter social de grande potência na atuação do indivíduo com
o meio em que vive. É o pensar na cidade e em toda sua complexidade, sua
geografia física e humana, ou seja, esta proposta se adequava exatamente
a nossa pretensão. A partir desta escolha, elaboramos nosso Plano de
Aula, o qual se desenvolveu consoante passaremos a narrar nos tópicos
subsequentes.
Chegado o grande dia, nos dirigimos à Escola por volta das 13h20min
para buscar as crianças, juntamente com o monitor do projeto, a fim de leválas até o prédio do Centro de Artes, local onde aconteceria a nossa aula.
Ambos os espaços são próximos, nos exigindo a travessia de exatamente
dois quarteirões. No entanto, antes de sairmos da escola, optamos por nos
dirigir até a sala de aula e nos apresentar para a turma, bem como para a
professora de Artes, momento em que tivemos uma breve conversa em
relação aos conceitos de espaço e urbano. Durante o trajeto utilizamos
alguns exemplos de trabalhos produzidos por acadêmicos do Centro de Artes
que estavam expostos na rua, oportunidade em que os alunos puderam ter
um primeiro contato presencial com a temática de intervenção artística em
espaço urbano.
1. A prática da sala de aula
Posteriormente nos dirigimos até a sala de aula no Centro de Artes, a
qual já se encontrava previamente preparada para receber as crianças. Os
materiais disponíveis encontravam-se expostos, os equipamentos eletrônicos
devidamente testados e organizados e as classes cuidadosamente
distribuídas em meio círculo para que todos pudessem se enxergar. Esta
posição favoreceu a comunicação, integrou o grupo, colocou todos em
posição de igualdade e ainda facilitou o uso dos materiais, todos dispostos

84

no centro do círculo (Figura 1).

Figura 1: Lucas Machado Campos, sem título, fotografia, 2017

Devidamente acomodados, retomamos a questão conceitual sobre
espaço urbano já inicialmente abordado na escola, bem como falamos
sobre as intervenções urbanas visualizadas no percurso percorrido. Alguns,
timidamente, falavam uma ou outra palavra sobre a relação do que viram com
o que sabiam sobre intervenção no espaço urbano. Perguntamos também se
sabiam a diferença entre espaço urbano e rural, sendo a pergunta respondida
de forma afirmativa, com direito a exemplos.
Logo após essa discussão inicial partimos para a apresentação de
slides. Construímos uma sequência de vinte e cinco (25) slides com imagens
das obras de artistas como Banksy, Filthy Luker, Benedetto Bufalino e outros
artistas que dialogam com o tema intervenção urbana. Enquanto as obras
eram apresentadas íamos interagindo com os alunos e perguntando o que
eles achavam, se já haviam visto algo parecido, o que cada obra significava
para eles, fomos construindo em conjunto, um pensamento coletivo que
traduzisse o significado de espaço urbano e também relacionando as obras
com o espaço de convivência, conforme recomenda Barja (2008, p. 213-218),
a saber: “Intervir é interagir, causar reações diretas ou indiretas, em síntese,
é tornar uma obra inter-relacional com o seu meio, por mais complexo que
seja, considerando-se o seu contexto histórico, sociopolítico e cultural” (RICI,
v.1 n.1, p. 214).
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Posteriormente, aproveitamos para reforçar que a arte se expressa de
diversas maneiras, que a arte contesta e protesta a partir de um processo
reflexivo e criativo, enfim, que a arte é um excelente suporte para expressão
do pensamento.
A atividade proposta correspondia a criação de um projeto de
intervenção urbana a ser desenvolvido pelos alunos reunidos em grupos. Para
tanto, eles deveriam pensar sobre o espaço da escola, bem como o entorno
por eles ocupado em comum (ruas, placas, grafites, pichação, construções,
calçadas, muros, grades, paradas de ônibus entre outros). Conjuntamente,
deveriam refletir sobre os problemas existentes nestes espaços e que
merecessem um olhar especial por alguma razão. Após, deveriam criar suas
intervenções artísticas que poderiam se dar pela criação de cartazes, placas,
desenhos, esculturas, performances, enfim, havia liberdade de criação, desde
que não se afastassem do tema e que fossem direcionadas para um local
previamente escolhido pelos alunos, que deveriam justificar sua escolha
(Figura 2).

Figura 2: Lucas Machado Campos, sem título, fotografia, 2017.

As ideias foram variadas. Alguns fizeram cartazes, outros fizeram
colagem e outros optaram por esculturas com balões (bexiga). Alguns
meninos tiveram dificuldade em focar na atividade proposta. Inicialmente se
dispersaram com os materiais, porém, em seguida, conversamos com eles
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e os auxiliamos na adequação de suas ideias ao projeto, o que os motivou a
participar das atividades. No final da aula, os grupos foram sendo chamados
para apresentarem seus trabalhos e contar sobre sua ideia. Segundo Fusari e
Ferraz (2010, p. 51) “o professor de arte é um dos responsáveis pelo sucesso
desse processo transformador, ao ajudarem os alunos a melhorarem suas
sensibilidades e saberes práticos e teóricos em arte”.
2. Aspectos positivos e negativos da experiência
Ao analisarmos o desenvolvimento e fechamento do nosso trabalho,
foi de fundamental importância realizar o levantamento dos aspectos
positivos e negativos concernentes a atividade desenvolvida. Assim, com
relação aos pontos positivos, podemos mencionar que a temática escolhida
foi muito bem aceita, ademais, os alunos demonstraram muito prazer na
execução da tarefa, havia entusiasmo, e não faltou criatividade e imaginação
para construção dos projetos. Trouxeram à tona assuntos como a falta de
segurança, brincaram com a proibição de jogar lixo nas ruas, protestaram por
mais locais públicos de acesso à cultura, fizeram apologia à preservação de
árvores e pássaros, ou seja, podemos afirmar que o resultado foi positivo e
extremamente satisfatório.
Outro grande aprendizado alcançado foi poder deixar bem claro
que a arte pode ser contemplação, mas, também, uma forma de protesto
e resistência, a arte possibilita chamar a atenção das pessoas de forma
inteligente e criativa.
Por outro lado, tivemos a oportunidade de observar questões que
poderiam ser aprimoradas, a fim de oportunizar um maior aproveitamento
do processo de ensino- aprendizagem em relação a atividade proposta. Um
primeiro ponto foi a exiguidade do tempo de 2 horas, o qual, definitivamente,
não foi suficiente para desenvolver a proposta a contento. Na percepção
das autoras, seria de fundamental importância que a atividade tivesse
continuidade, que houvesse, no mínimo, mais um encontro a fim de possibilitar
a melhor absorção do conteúdo, para então passar a atividade prática.
Este mesmo fator que acabou por comprometer a adequação dos
projetos a temática proposta, pois muito embora todos os alunos tenham
apresentado alguma produção ao final do encontro, observamos que alguns
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fugiram da temática, muito embora demonstrassem ter compreendido
os conceitos gerais trabalhados. Indiscutivelmente, seria necessário mais
tempo para que os alunos tivessem a possibilidade de sair da sala de aula
com a tarefa de observar os espaços urbanos, ampliando e vivenciando com
maior amplitude a experiência estética que lhes fora apresentada. A partir
desta vivência, poderíamos retomar ao diálogo e a reflexão, pois os alunos
já estariam se sentindo mais apropriados da proposta, uma vez teriam
entrado em contato com situações urbanas reais, capazes de despertar nos
pequenos estudantes, algumas indignações e percepções, tão necessárias
ao processo criativo. Freire (1999, p. 28) já anunciava a importância da
rebeldia no processo de ensino-aprendizagem dizendo que: “O necessário é
que (...) o educando mantenha vivo em si o gosto da rebeldia que aguçando
sua curiosidade e estimulando sua capacidade de arriscar-se, de aventurarse, de certa forma o imuniza contra o poder apassivador”.
3. Conclusão
Em nossa proposta, o que menos importou foi o resultado final dos
trabalhos, mas sim, o processo criativo em si, a capacidade de os alunos
assimilarem que as questões a respeito da vida cotidiana podem ser
abordadas pela produção artística, a qual também serve como meio de
protesto e resistência, pensarem de forma contextualizada e coletiva e, acima
de tudo, desenvolverem o pensamento crítico.
Neste contexto, acreditamos que a metodologia trabalhada foi potente
e exerceu forte contribuição no aprendizado dos alunos, que trouxeram temas
interessantes aos seus trabalhos como a violência, a natureza, a segurança,
a cultura. Em que pese a preocupação de alguns alunos com o resultado,
nos empenhamos em alertá-los para importância do processo de criação
construído em busca do conhecimento, o qual será sempre mais importante
que o resultado. Derdyk (1989, p. 12) reforça este entendimento:
[...] O ato de conhecer e o ato de criar estabelecem relações: ambos suscitam
a capacidade de compreender, relacionar, ordenar, configurar, significar. Na
busca do conhecimento reside a profunda motivação humana para criar. O
homem cria porque necessita existencialmente.
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E ainda, Iavelberg (2006,p.15) ratifica dizendo: “Na escola renovada
o desenho é compreendido como atividade expressiva, livre e natural da
infância, com centro no indivíduo, exploração livre de materiais e técnicas
com foco no processo – e não no produto – e no desenvolvimento do
potencial criador”.
O que nos mobiliza, é saber que o contato com a arte, faz aflorar
sinestesias e emoções que serão levadas por nossas vidas. Assim,
muito embora tenhamos detectado que a continuidade da atividade
teria proporcionado um aprendizado mais contundente, a experiência
proporcionada aos jovens alunos, de qualquer forma, será irreversível,
portanto, extremamente gratificante.
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ENTRE O HORIZONTE ARTÍSTICO E A CASA-CORPO: REFLEXÕES E
EXPERIMENTOS
Alex Sander Silveira de Almeida1

O entendimento que o ser humano possui de sua existência no mundo
é uma perspectiva que ultrapassa um contingente significativo de interações
e de vivências, que o constituem enquanto organismo vivente e atuante. No
cruzamento que se estabelece dos interesses despertos pelas experiências
das quais participa, e dos saberes que resultam destas vivências, o ser se
transforma e evolui. Todavia há um aspecto determinante neste processo
onde a transcendência humana e suas concretudes atingem seu ponto de
convergência, ou seja, o corpo (Figura 1).

Figura 1: Lucas Machado. Oficina Expressão e Corpo. Fotografia, 2017.

Talvez para auxiliar na compreensão destas particularidades dos
indivíduos, cujas características escapavam ao entendimento puro e simples
1
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da razão, surgiu a Arte no transcurso da história. No transbordamento
epistemológico que envolve nossa dimensão humana, no qual as diversas
ramificações deram origem a inúmeros estudos, a Arte preocupou-se para
além dos aspectos físicos, com o significado de perscrutar o campo sensível.
Na tentativa, ainda, de responder a uma crise contemporânea na própria Arte
e fora dela, as linguagens com o passar do tempo procuraram desenvolver as
percepções das pessoas para a Arte.
Contudo, conforme os corpos avançaram na descoberta de respostas,
outras tantas ou mais perguntas foram surgindo. Nesta seara, a Arte possui
um poder intrínseco de transformação do qual depende da potência de
artistas e sujeitos envolvidos na construção dos artefatos estéticos. Para tal
feito, só se tornariam artistas aqueles que de algum modo conseguissem
deslocar o núcleo macio da sensibilidade de outrem e por aí despertá-lo para
as relações de afeto, emoção e paixão que perpassam os modos como cada
corpo se relaciona com a Arte:
Tomo como ponto de partida uma ideia bastante comum: a impossibilidade
de definição unívoca da arte. Ao longo da história da humanidade, temos
presenciado calorosos debates sobre esse tema, sem nunca termos
alcançado um conceito universal que silenciasse essa pergunta. Na
Antiguidade, o campo da arte circundava as noções de imitação e beleza,
passando pela sua utilização como elemento decorativo. No auge da
modernidade clássica, a arte aproximou-se da sublimação, do sublime. Na
contemporaneidade, aderida antes ao conceito do que ao seu conteúdo
expressivo estrito, a ideia de arte ampliou-se e ultrapassou os limites da
inteligibilidade. Alcançou-se o patamar em que tratamos de diferentes
formas de racionalidade em situação de simultaneidade e contingência e,
portanto, caem por terra as iniciativas de circunscrever a arte às formas
mais tradicionais ou universais de racionalização (PEREIRA, 2012, p. 184).

Como podemos perceber, as inúmeras prerrogativas que envolvem a
definição de conceitos na Arte foram se transformando no transcurso dos
tempos. Do mesmo modo essa compreensão foi sofrendo transformações
nos percursos dos indivíduos que com ela entraram em contato. Longe de
responder as questões profundas relacionadas a Estética, o que se pretende
aqui é ponderar sobre as narrativas das noções de corpo e seus possíveis
desdobramentos no campo da Arte.
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Para tanto, se torna necessário tecer algumas reflexões sobre como
cada experimento artístico é único e contribui para o entendimento que
temos sobre a densidade das definições presentes na Arte, e nas formas
como os conceitos percebidos nestas vivências influenciam os fenômenos
estéticos. Façamos então um breve apanhado de como esta relação vai se
configurando sobretudo no modo como o corpo se localiza neste cenário de
constantes e significativas transformações. Um corpo que também é fruto
das construções e deslocamentos do contexto onde está inserido.
A grandeza substancial do espaço de convívio, ao qual todos nós
estamos sujeitos, em muitos casos se impõe pela força do vazio que nossa
individualidade ocupa no coletivo território das contingências cotidianas. A
marca de sua ausência, por vezes nos conduz ao espaço exíguo de nossa
existência, instante este em que o eu artístico aflora e se confronta com o
momento anterior a criação. Se por um lado, estar no mundo nos impele
a transformá-lo pela potência da representação artística, em outro aspecto
o vácuo da inexistência se encontra prenhe com os signos do isolamento
criativo.

Figura 2: Lucas Machado. Oficina Expressão e Corpo. Fotografia, 2017.

Ao observar as vivências artísticas dos indivíduos e as marcas e
registros deixados pela experiência estética, estas remetem a estados de
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subjetivação e desdobramentos na intimidade que compreende cada ser
e o itinerário pessoal dos corpos e seus transcursos coletivos. Para além
do desejo de perpetuação que lhes é intrínseco, expresso na concepção e
produção de uma obra de arte, esse estado de reflexão profunda configura um
anseio de atuação profícua. Lugar onde nossa potência criativa é acionada à
possibilidade de construção poética (Figura 2).
Contudo, no pensamento que surge da reflexão sobre as camadas
de significação artística e o emaranhado de sentidos oriundos da vivência,
é possível perceber que a complexidade da Arte não se reduz apenas a
execução da atividade. Ela se amplia quando perpassa os mecanismos que
constituem a comunicação interpessoal e se transforma em linguagem.
Oferecendo neste contexto de contato com o inesperado, as inúmeras
descobertas que se originam no entendimento da perspectiva de criação e
do corpo envolvido no processo.
Um território a ser percorrido que denota os vestígios da passagem
do homem pela Arte e o percurso desta na dimensão humana. A título de
exemplo, seria oportuno destacar os acontecimentos que ocorrem no recinto
das Artes Visuais, talvez onde se encontre estes sinais com substantiva
frequência. Por sua natureza visual tais poéticas formulam um discurso
crítico sobre seu entorno. Com isso, anunciam os avanços de uma época
bem como as mazelas que ela denuncia. Suas produções dialogam com a
existência humana porque para ela surgem e dela se alimentam.
No horizonte deste território de ações desponta a figura do artista.
Seu olhar sobre este momento de inserção no percurso criativo é subjetivo e
atento sobre a realidade. Em uma articulação que prioriza o artista como um
ser inacabado. Em busca de sua completude, o sujeito vislumbra a tentativa
de resolver questões que ainda não foram respondidas. Vejamos o que
comentam Helena Katz e Christine Greiner, pesquisadoras do corpo, sobre
este aspecto:
É nesse sentido que, para entender como o movimento se aloja no corpo,
por exemplo, as ciências que tratam do movimento devem ser consultadas.
Com elas podemos compreender o que acontece no corpo enquanto
processa as informações necessárias à sua sobrevivência, adaptação e
reprodução. E, então, descobrir como o movimento se especializa a ponto de

94

se transformar em representação teatral, gesto musical, dança, acrobacia,
performance, música, ou seja, nas suas ações no mundo na forma da arte
(KATZ e GREINER, 2007, p. 93).

A coexistência desta relação se estabelece pelo experimento de uma
linguagem poética em um lugar de potência criadora e reconfiguração de
cada um no contato diferenciado que a Arte proporciona. Espaço este de
escolha para reencontrar o manancial individual e o coletivo que orbitam
em torno da necessidade de expressões e afetos de um e de todos. Nesta
construção o homem se torna linguagem artística em comunhão. Mas esta
compreensão perpassa a produção de novas formas de conexão estética
que o auxiliem nesta árdua tarefa.
No mundo contemporâneo o homem tem se cercado de objetos que
funcionam como extensões de sua corporeidade. Estes artefatos atuam
como próteses permitindo assim habitar o cenário do cotidiano. Do mesmo
modo, o corpo vai se adaptando aos instrumentos, desde os mais simples
até os mais complexos, como a cidade que representa o grande objeto
construído pelo homem. Ao apropriar-se dela e por ela se deixar envolver o
homem amplia a si por meio das atitudes que compõe suas ações artísticas. O
acúmulo destas experiências fica registrado no corpo, cujos acontecimentos,
atravessamentos e desdobramentos vão constituindo o arcabouço do ser. A
linguagem com a qual se expressa se vê então enriquecida por estes traços
distintos.
A experiência artística implica assim em deslocamento de si. O
repertório imagético nos permite uma série de conexões que orientam
para direções diversas. O itinerário destes direcionamentos possibilita
a representação das vivências acontecidas no território criativo. Uma
experiência corporal que resulta da procura pelos traços constitutivos e quase
imperceptíveis existentes nas coisas. Em um universo de saberes onde, aos
poucos, a linguagem se torna o resultado do encontro entre o indivíduo, o
mundo e os elementos os quais despertam sua dimensão sensível. Conforme
Sant’Anna pontua:
São variadas as paisagens do corpo na história. Primeiro porque a história
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é tão múltipla quanto os corpos que dela fazem parte. Segundo porque as
paisagens formadas a cada instante por cada corpo não cessam de se mover
em direções distintas. São paisagens muito suscetíveis a qualquer influência
social, cultural, política e científica. E, ainda, elas nem sempre podem ser
completamente capturadas pelo olhar (SANT’ANNA, 2005, p. 122).

Assim sendo, o corpo individual e coletivo despertado nos sujeitos se
vê projetado na Arte cuja captura se dá inicialmente pelo meio visual. Aliás,
o primeiro contato do sujeito com o mundo a sua volta acontece em grande
parte através do olhar. As imagens produzidas e advindas desta experiência
estão associadas a construção de camadas de significação e o corpo atua
como um filtro cognitivo, com seus cinco sentidos, dos quais a visão é o
mais utilizado. Neste fazer é mister estar atento às representações e às
configurações variadas assumidas pelo olhar para a construção de um fazer
poético.
O ateliê do artista é o útero da criação poética. O espaço performático
lugar de disponibilidade corporal a todas as experiências conceptivas. Essa
perspectiva se associa a uma ideia do labor artístico, do processo criativo e
do encontro produtivo com as coisas. Essa postura frente a responsabilidade
estética dos elementos criados exige tecer considerações constantes
partindo do ato criador, muitas vezes não somente após o resultado, mas
sobretudo durante o transcurso da criação. O espaço criativo então é um
lugar de desafio, pois, nos leva à desconfortável situação de confrontar
nossas convicções e certezas.
Na pesquisa em arte, esta que se encontra alocada na
contemporaneidade, olhando para o nosso fazer artístico, percebemos que
a compreensão das imagens passa por uma produção de sentido que supõe
a experiência do corpo com os signos e aquilo que eles nos remetem. Isso
nos permite uma tomada de posição diante das exigências estéticas de
nosso tempo e do compromisso artístico que temos com nossas criações e
seus desdobramentos no meio social do qual fazemos parte. Sendo assim, o
experimento artístico é crucial, porque se torna político. Ele modifica o mundo
a sua volta e faz as pessoas transformarem suas vidas.
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Figura 3: Lucas Machado. Oficina Expressão e Corpo. Fotografia, 2017.

Em última instancia se torna importante destacar que todas estas
reflexões até aqui tecidas surgiram durante um experimento artístico realizado
com alunos do curso de Artes Visuais - Modalidade Licenciatura na Universidade
Federal de Pelotas. Uma oficina denominada “Expressão e Corpo” (Figura 3), na
qual a corporeidade dos participantes foi trabalhada com base na intersecção
de sua vivência pregressa em Arte e a proposição de experimentos individuais
e coletivos sobre o corpo. Um momento para a vivência da corporeidade e do
movimento expressivo atravessados pelos signos da imagem e o histórico da
visualidade presente na Arte.
Entretanto, a história até o momento circunscrita provoca diretamente o
corpo. O corpo pessoal, o corpo coletivo, o corpo social e todos aqueles corpos
que se permitirem aventurar em um retorno aos ritmos vitais do homem. Em
uma Arte Ambiental, uma Arte Sensorial e por assim dizer uma Arte Corporal. A
obra então torna-se a obra de arte do corpo. Como se alguma arte não pudesse
sê-lo. E cuja morada é a casa do corpo. O corpo assim, transfigura-se em motor
propulsor da obra de arte. Arte que vê, se expressa e sente.
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