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Breves palavras ...  

O presente estudo relata sobre a memória (1984-2000) de uma experiência, 

coletiva em Ensino da Arte, desenvolvida a partir da implantação do segmento de C. A. 

à 4ª série, em um Colégio público, federal, de ensino fundamental e médio, localizado 

no Estado do Rio de Janeiro.  

A experiência é narrada pela integrante deste grupo, que iniciou o trabalho e nele 

permanece até hoje.  

Optou-se por contextualizar o estudo em situações vivenciadas no cotidiano 

escolar, conferindo-se destaque aos caminhos alternativos criados, partilhados e 

percorridos por aqueles que o desenvolviam, em resposta aos efeitos causados pelas , 

mudanças políticas, ideológicas e metodológicas ocorridas não só no Ensino da Arte no 

Brasil, como também às demandas curriculares oficiais que se estabeleciam por ocasião 

desta implantação. 

Dentre os possíveis recortes, elegeu-se o estudo sobre a importância da imagem 

e de seus diferentes usos na sociedade contemporânea, bem como os seus múltiplos 

aproveitamentos no cotidiano escolar, sob o viés dos Estudos Culturais. Refletiu-se 

também sobre relações de poder, novos agenciamentos e novas formas de subjetivação, 

aspectos estes, engendrados na tessitura de identidades sociais, comprometidas crítica e 

interculturalmente .  

O estudo repensa a formação do arte-educador, no sentido de sensibilizá-lo 

quanto à importância da plural idade cultural. Aponta também para a legitimação da  

imagem como fonte e referencial teórico e prático às novas visualidades que se impõem 

no mundo contemporâneo, oferecendo-se como acesso à múltiplos e híbridos códigos 

estético-culturais, que influenciam diretamente na produção de sentidos e de 

subjetividades. 
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Abstract 

 

This study reports on the recollections (1984-2000) of a collective experience in 

the Teaching of Art, developed from the introduction of primary education in a public 

sector federal school in Rio de Janeiro, catering nowadays for both primary and 

secondary levels.  

 The experience is narrated by a member of this group, who initiated the development 

and who remains involved in this work until the present day.  

  An option was made to contextualize the study within everyday schooling 

situations. This option also allowed for the highlighting of alternative paths, created, 

shared and followed, by those responsible for the development of the regular schooling, 

in response to the effects caused by political, ideological and methodological changes 

which took place in Brazil during the period in question, not only within the teaching  of 

Art, but also due to the demands of the official curricula, which were established at the 

time of the introduction of this teaching segment.  

From the range of available analytical foci, this study opted to highlight the 

importance of the image and its various uses in contemporary society, as well as its 

multiple roles in everyday schooling, from the perspective of Cultural Studies.  

Power relations, new agents, novel forms of subjectivization, derived from the 

weaving of social identities, which are both critically and interculturally  compromised, 

are also discussed.  

The study attempts a rethinking of art-educators' training in terms of developing 

their awareness of the importance of cultural plurality. It also argues for the 

legitimisation of the image as both a source, as well as a theoretical and practical 

guideline, for the new visual elements. These new elements impose themselves upon the 

contemporary world, as a means of accessing the multiple and hybrid aesthetic and 

cultural codes which directly influence the production of both meanings and 

subjectivities.   
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A imagem sob o véu da invisibilidade de sentidos ... 
 
 
 

A cena é quase sempre a mesma...  

A um dado sinal, os portões se abrem e, em fração de segundos, o  pátio da 

escola se enche de um burburinho caloroso. Crianças invadem o espaço... 

Trazem nas costas mochilas de Pokémons e Piu-Pius , carregam biscoitos 

com diferentes rótulos, manipulam bichinhos virtuais e mini-games de todos os tipos. 

Nas filas das turmas comentam sobre o filme da Tela Quente ou as últimas 

aventuras da Malhação, trocam figurinhas de super-heróis da Disney e assoviam  jingles 

das propagandas. 

O sinal toca novamente. É hora de todos dirigirem-se às salas de aula. É 

chegado o momento de estudar. Deixando de lado o universo de imagens e informações 

que já os seduziu, as crianças irão dedicar-se a horas de atividades baseadas, em sua 

maioria, na verbalidade e na escrita.  

A imagem, quando evocada, surgirá de forma neutra e ilustrativa, quase 

adereçal, o que sem dúvida subestima seu poder no mundo contemporâneo, enquanto 

fonte de informação, comunicação e produção de conhecimentos. 

As circunstâncias descritas espelham situações facilmente observadas em 

nossas escolas e que, de certa forma, recebem um tratamento naturalizado. Entretanto, o 

que importa desta narrativa não são os fatos, mas as entrelinhas, o que subsiste aos 

fatos, e que, de certa forma, sempre me incomodou. Afinal, já não seria o momento da 

escola começar  a reconhecer o quanto a imagem invade as nossas vidas, o quanto vem 

assumindo de importância em nossa sociedade, e o quanto está presente, embora negada 

em corpo e existência, no cotidiano da própria escola? 

O interesse por trabalhar e investir nas áreas de Arte e Educação sempre se 

fizerem presentes em minha vida. 

Durante minha experiência no magistério, tive a oportunidade de lecionar em 

escolas públicas e privadas, perpassando as redes municipal, estadual e federal de 

ensino, bem como da Educação Especial ao Ensino Regular, da Educação Infantil à 

Universidade. 
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Mudaram os espaços, as equipes, os alunos e, quanto mais ampliava as 

minhas referências escolares como educadora, mais sofria os efeitos desta realidade 

hegemônica - a imagem sob o véu da invisibilidade de sentidos. Efeitos estes, que 

reverteram-se em subjetividades, novas práticas. O incômodo paulatino, levou-me a 

mergulhar em outras dimensões do cotidiano escolar. 

Passei a encarar a escola não mais como um monumento gigantesco e 

monolítico, mas como um microorganismo que, sob poderosa lente, pode nos revelar 

diferentes mundos que coexistem, num universo de possibilidades e de vida.   

Refletindo a questão do cotidiano escolar, Alves e Barbosa (1998) trazem-

nos excelentes contribuição , afirmando que 

“... ao contrário da formação aprendida e desenvolvida na maioria 

das pesquisas do campo educacional que, de maneira muito freqüente têm 

assumido uma forma de pensar que vem negando o cotidiano como 

espaço/tempo de saber e criação, reafirmando-o como lugar de 

incompetência, vamos afirmar que o cotidiano é espaço/tempo de prazer, 

inteligência, imaginação e memória, também. 

Buscar entender, de maneira diferente do aprendido, as 

atividades do cotidiano escolar ou do cotidiano comum, exige que estejamos 

dispostos a ver além daquilo que os outros já viram e muito mais: que 

sejamos capazes de mergulhar inteiramente em uma determinada realidade 

buscando referências de sons, sendo capazes de engolir  sentindo variedades 

de gostos, caminhar tocando coisas e pessoas e se deixando tocar por elas, 

cheirando os cheiros que a realidade vai colocando a cada ponto do 

caminho diário." ( p. 3-4 ) 

 

Impregnada por estas outras dimensões do cotidiano escolar, que também 

agenciam pensares e saberes, envolvendo alunos, professores e demais profissionais da 

escola, descobri novas possibilidades de relação da escola com as questões da leitura,  

crítica e produção da imagem. Fazia-se necessário estudar e produzir sobre as teorias e 

tecnologias da imagem, buscar as origens da cisão entre imagem e educação. Afinal, se 

as imagens já fazem parte do cotidiano escolar, porque não encará-las em sua dimensão 

de saber, expressão , comunicação, trabalho e produção? 

Buscar as práticas que apontavam neste sentido, criar propostas 

estabelecendo vínculos com outros saberes , utilizar as imagens como um possível canal 

de conhecimento e crítica, capaz de dinamizar, intervir e produzir novos sentidos em 

nossa cultura,  passaram a constituir-se como metas de trabalho cotidiano. Como Santos  
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(apud Alves, 1999) sintetizaria , " São os múltiplos contextos cotidianos que nos formam como uma 

rede de subjetividades." ( p.5) 

Tratava-se de um esforço por trabalhar nas fissuras do sistema. Este é o 

processo que, segundo o próprio Santos (1999) pode arranhar a estrutura política, 

sociocultural e econômica, alterando estratégias mercado-ideológicas, leis e relações de 

poder presentes e hegemônicas. 

Se partirmos em busca do elo perdido entre a educação e a imagem, 

encontraremos algumas raízes históricas que talvez nos ajudem a entender melhor as 

contradições que tanto nos incomodam na escola. 

Através dos tempos, tanto o raciocínio socrático quanto o platônico, ambos 

de grande influência sobre o ocidente, ensinaram-nos a desconfiar das imagens, 

considerando-as como algo não reduzível a uma única e absoluta verdade, como 

simulacro, cópias do ideal e do inteligível. Do mito da caverna à Bíblia, aprendemos 

que somos imagens, seres que apenas se parecem com o Verdadeiro, o Belo, o Bem e o 

Sagrado.  

Vivemos hoje numa sociedade pós-industrial, informacional e semiótica que 

possui como alicerces fundamentais os pilares da ciência empírico-analítica. São leis e 

saberes irrefutáveis, o saber e a verdade conferidos à Ciência; uma imensa 

responsabilidade estimulada por poderes econômicos e interesse estatais. 

A tendência que apontamos, surgida na modernidade, terminou por 

sacralizar as ciências e as tecnologias, relegando a um plano inferior os saberes 

artísticos, espirituais, culturais, sociológicos e históricos. Com o tempo, os cientistas 

tornaram-se verdadeiros semi-deuses , enclausurados em laboratórios, distantes dos 

efeitos de suas descobertas sobre o cotidiano, sendo muitas vezes incapazes de 

reconhecer as diferenças e a  multiplicidade, de posicionar-se sobre o mundo e a 

sociedade. 

Analisando as origens históricas e algumas conseqüências do pensamento 

científico moderno, Morin ( 1996) ressalta  que 

"Por isso , é preciso estabelecer uma comunicação bem maior 

entre ciência e arte, é preciso acabar com esse desprezo mútuo. Isso porque 

existe uma dimensão artística na atividade científica e, constantemente, 

vemos que os cientistas também são artistas que relegaram para uma 

atividade secundária ou adotaram como hobby seu gosto pela música, pela 

pintura e até mesmo pela literatura...  
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 Também dizemos que não existe uma fronteira nítida entre 

ciência e filosofia. É claro que nos seus pólos e núcleos centrais elas são 

bem diferentes, já que a característica original da ciência é, principalmente, 

a obsessão verificadora, falsificadora, e a obsessão central da filosofia é a 

reflexividade e a introspecção do sujeito. Mesmo assim, é preciso dizer que 

na atividade científica há muita reflexividade, há pensamento, e que a 

filosofia- por natureza- não despreza a verificação ou a experimentação."  

(p. 59- 60)  

 

A divisão e a priorização de alguns saberes em detrimento de outros, 

durante muito tempo negou a multiplicidade do pensamento humano, a pluralidade de 

práticas e os diferentes pontos de vista para se abordar uma mesma questão; em suma, 

negou-se a complexidade do homem. 

Até hoje, na escola, convivemos com alguns exemplos que ilustram tais 

circunstâncias. A negação da imagem como pensamento e comunicação ou a sub 

utilização que a neutraliza e a desqualifica são alguns deles. 

Morin (1996) também aponta-nos a necessidade do diálogo entre as 

ciências, artes e mitos, entre tecnologias, espiritualidades e imagens, como 

fortalecimento do paradigma da complexidade.  

O cotidiano escolar é capaz de nos oferecer exemplos que ilustram esta proposta 

epistemológica, através da metáfora da rede de conhecimentos. O que chamamos de 

rede é a congregação, o encontro, a troca que leva à produção de conhecimentos. Fios 

de diferentes saberes podem ser puxados, tramados, esgarçados, afrouxados, e 

complementados por novos e diferentes fios, o que faz com que todos 

ganhem materialidade, corpo e existência, numa totalidade de significados e sentidos. 

Alves (1993) assim reflete a questão: 

" A rede é uma atividade comunitária, na qual a existência de 

colegas- que ouvem , olham entendem e criticam- é condição sine qua non. É 

dentro desta rede de saberes e fazeres, e dos compromissos a partir dela 

assumidos, que se pode entender a pluralidade  de enfoques e de objetos , 

por um lado, e, por outro, a liberdade do exercício criador, assumindo que 

essa rede é um espaço de luta entre saberes e entre práticas" (p.132) 

 

Nesta perspectiva, a abordagem que considera diferentes modos de se 

pensar e de se subjetivar a partir de imagens vem ganhar força, congregando práticas 

diferenciadas que buscam o diálogo com o mundo através de um universo imagético.  É  
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a contínua incompletude que vem dinamizar o cotidiano, é a possibilidade de estar 

aberto às forças do acaso e aos fluxos da tessitura, em constante devir. 

 

Refletindo sobre imagens, acabamos por nos remeter a suas origens 

históricas, que se confundem com a própria gênese humana, chegando à rica produção 

de imagens de nosso cotidiano. Das machadinhas ao mouse , as imagens sempre 

estiveram presentes. Possuímos hoje recursos tecnológicos sofisticadíssimos que 

requerem a manipulação e a produção de imagens e que estão à serviço de diferentes 

áreas, das ciências à mídia. 

Contudo, não há culturalmente um reconhecimento da imagem enquanto 

fonte de conhecimentos, embora soframos seus efeitos a partir dos out-doors, da tv, das 

obras de arte, do vídeo, dos computadores, do cinema, ou dos objetos das comunidades 

onde vivemos. A forma adereçal e/ou espontaneísta como são encaminhados alguns 

projetos ou atividades artísticas na escola também ilustram o desconhecimento sobre as 

possibilidades de aproveitamento das imagens no contexto escolar, o seu não 

reconhecimento enquanto linguagem e produção.  

De que nos adiantam refinados recursos tecnológicos se não os dominamos 

criticamente? De que maneira estão as pessoas se alfabetizando visualmente? Qual 

deveria ser a participação da educação nesse contexto? 

Durand (1999) enfatiza o paradoxo epistemológico com o qual convivemos 

da seguinte maneira: 

"É preciso frisar este paradoxo de uma civilização, a nossa, 

que, por um lado, propiciou ao mundo as técnicas, em constante 

desenvolvimento, de reprodução e da comunicação das imagens e que, por 

outro, do lado da filosofia fundamental, demonstrou uma desconfiança 

iconoclasta endêmica." (p.7) 

 

O exercício pleno da cultura exige uma interação entre a estética, a ética e a 

política em diversos saberes. A educação ganha aqui responsabilidade fundamental, 

enquanto acesso e ampliação de repertórios. A educação não pode abrir mão da imagem 

sob pena de negar referências culturais de nossas crianças e jovens, que já vivem 

submersos  e seduzidos num universo imagético.  

Para a tessitura do conhecimento na área de imagens, a apreciação estética 

torna-se fundamental. 
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Por que não realizarmos a leitura das imagens com nossas crianças , 

priorizando-se a leitura que elas fazem  de sua própria produção e das produções 

estéticas que povoam o seu cotidiano ?   

O ambiente qualificado pela leitura  das imagens que nele se inserem  deixa 

de ser apenas materialidade para converter-se num diversificado universo de relações 

significativas e de múltiplos sentidos :  a cultura visual. 

Gradativamente, a partir de suas observações e o estabelecimento de 

relações com as informações que os colegas ou o próprio professor pode oferecer sobre 

a História das Imagens - suas transformações ao longo do tempo e em diferentes 

espaços , os diferentes modos de vê-las e de produzi-las – a criança  ampliará  essa 

convivência , de forma consciente e crítica. 

O que trazemos à discussão é a necessidade de pesquisarmos sobre as 

imagens para aprendermos com elas, com os mundos que  estas representam e com a 

vida de todas as pessoas que se  relacionam  com elas;  é a importância de aprendermos 

a interpretar a cultura visual de seu tempo/espaço ,valorizando a diversidade da 

produção  cultural ,as relações de poder e o pensamento crítico ,com amplitude de 

informações e conhecimentos sobre outros tempos/espaços.  

Entendemos como cultura visual todas as imagens que congregam a estética 

do cotidiano : as fotografias, a TV, os filmes, os grafittes, a moda, os anúncios, as redes, 

a realidade virtual. Das imagens  tradicionais como a pintura, a arquitetura e a escultura 

às imagens digitais e de síntese , como as fotos digitais, a holografia ou os simuladores, 

entre outras. 

Esse enfoque aproxima-nos de todas as imagens sem hierarquizá-las 

enquanto acesso, reconhece e valoriza a capacidade de todas as culturas na produção de 

imagens, face às manifestações sociais do passado e do presente, além de  destacar a 

importância de se reconhecer seus significados como chave para acessar seu valor 

cultural.  

Hernández (2000) apresenta-nos com clareza a proposta que resgata a 

cultura visual na escola 

"Diante da cultura visual, não há  receptores nem leitores, mas 

construtores e intérpretes, na medida em que a apropriação não é passiva 

nem dependente, mas interativa e de acordo com as experiências que cada 

indivíduo tenha experimentado fora da escola. Daí a importância, a posição 

de ponte que a cultura visual exerce: como campo de saberes que permite 

conectar e relacionar para compreender e aprender, para transferir o 
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universo visual de fora da escola ( do aparelho de vídeo , dos videoclipes, 

das capas de CD, da publicidade,  até a moda e o ciberespaço) com a 

aprendizagem de estratégias para decodificá-lo, reinterpretá-lo e 

transformá-lo na escola." (p. 136) 

 

Garantir  acesso crítico `a imagem é uma função social que nos vemos cada 

vez mais intensamente  obrigados  a assumir ; diz respeito à acessabilidade de saberes,  

ao direito à comunicação  , à informação  , à expressão . 

Na escola devemos  absorver a capilaridade cultural em sua essência , 

transmutando-a em trocas significativas , diferenças  respeitadas , valores 

ressignificados. 

Todos nós educadores , nesta perspectiva,  passamos a ter o compromisso 

político de proporcionar às crianças e jovens , o acesso a fontes imagéticas 

diversificadas e de boa qualidade, ampliando seu repertório de maneira quantitativa e 

qualitativa .  

Canclini (1995) defende que o garantir acesso crítico à tecnologia e ao 

consumo é também garantir o acesso à cidadania , superando a perspectiva do eterno 

oprimido, associada às culturas latino americanas 

"As políticas culturais mais democráticas e mais populares 

não são necessariamente as que oferecem espetáculos e mensagens que 

cheguem à maioria, mas as que também levem em conta a variedade de 

necessidades e demandas da população. As indústrias culturais são hoje o 

principal recurso para se fomentar o conhecimento recíproco e a coesão 

entre os múltiplos organismos e grupos em que se fragmentam as cidades... a 

cidadania já não se constitui apenas em relação à movimentos sociais locais, 

mas também em processos de comunicação de massa." (p. 114-115) 

                            

E  Barbosa (1996) concluiria afirmando que 

"O que a arte na escola principalmente pretende é formar o 

conhecedor, o fruidor, o decodificador da 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. 

Desenvolvimento cultural, que é a alta aspiração de uma 

sociedade, só  existe  com  desenvolvimento artístico  neste  duplo   sentido." 

( p.32) 
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Entendemos a imagem enquanto linguagem. Conseqüentemente, 

acreditamos que a aprendizagem de sua leitura e sua produção, enquanto pensamento, 

expressão e comunicação atuarão como eixos organizadores e estruturadores de 

subjetividades numa política educacional capaz de reconhecer , valorizar e respeitar 

diferenças e singularidades. 

A valorização dos diferentes saberes e a tessitura do conhecimento surge 

hoje como uma necessidade no campo da educação e da cultura. 

Nosso tempo  assiste ao desmoronar dos absolutos científicos, das verdades 

máximas  ,  das racionalidades inabaláveis ... tão distantes do cotidiano , do  sentido do  

humano.   O pensamento imagético desperta  cada vez mais polêmicas ,  produz efeitos 

e  invade espaços cotidianos . Congrega uma multiplicidade de saberes , corporificando-

-se  em novas visualidades e denunciando  a complexidade da vida . 

 Temos certeza de que o cotidiano escolar, com toda a criatividade de seus 

profissionais e jogos de cintura que lhes são peculiares, possa delinear um processo 

educativo mais fluido e democrático, incorporando saberes acessíveis e participáveis 

dentro e fora da escola, fazendo emergir novas possibilidades de crítica, resistência e 

autonomia: o verdadeiro exercício da cidadania. 
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Por trás dos bastidores ... 
 
 

Diante da folha de papel em branco , a sedução e o desafio . 

Resgatar lembranças é uma aventura alimentada por nossos afetos , pelas perguntas que  

persistem e subsistem a nossa própria existência , pelas marcas do    vivido ... 

 Faz – nos escapar para mundos a princípio tão distantes , mas que permanecem pulsando 

de significados em nosso cotidiano . 

 Mundos recheados de imagens luminosas ... 

 A algazarra da criançada  , o cheiro forte das tintas , o som das risadas , o contato com 

corpos agitados e suados , a alegria e o prazer de estarmos juntos , pensando e produzindo arte . 

Nos encontros com colegas , a busca coletiva , o compartilhar de sonhos e ideais , os 

conflitos , as perdas e as conquistas dos que celebram o educar sob o viés da criação e da vida . 

 Foi nesse sentido que lembrei-me dos bastidores ,caixilhos de madeira que 

desde antes da Idade Média , eram  utilizados  nas atividades de bordado . Os bastidores 

focavam , enquadravam  o local de atuação das finas e delicadas agulhas,  que 

habilmente entremeavam fios de diferentes, texturas e cores . Tais fios, incorporavam-se 

à tessitura  nos arremates , nós, cortes , desvios , relevos , e transpasses , materializando 

belíssimas e encantadoras imagens . 

À primeira vista, imagens produzidas por uma rede de diferentes fios . Um 

olhar mais acurado  no entanto , seria capaz de revelar em seu verso , todo o processo de 

tessitura realizado , o acabamento e as possibilidades de desarranjos , de reconstrução . 

Penso no quanto esta metáfora tem a ver com a memória do trabalho que 

tento resgatar:  à primeira vista , a imagem de mais uma experiência de Ensino da Arte 

no cotidiano escolar. Porém , por detrás desses bastidores , o revelar de encontros 

complexos ,  uma tessitura de múltiplos e diferentes fios : alunos , professores , 

profissionais da escola e familiares dos alunos , dentre outros . 

 São  no entanto,  suas irregularidades , suas idas e vindas , seus desvios,  

seus arremates , seus contornos  e seus relevos que compõem o fluxo da historicidade, 

marcam politicamente e delineiam poeticamente a instância de criação no gesto 

pedagógico . 

 A metáfora da tessitura do conhecimento aqui utilizada apresenta-se  como 

mais uma maneira de se trabalhar com as potencialidades complexas que coexistem na 

natureza humana , contemplando-se a diferença e a diversidade dos conhecimentos 

produzidos cotidianamente . 
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Os bastidores trazem também a idéia daquilo que está oculto , do que não se 

mostra ao primeiro olhar .  

Somente um mergulho na realidade cotidiana da escola pode realmente 

desvelar a pluralidade das redes de subjetividades que são tessidas coletivamente e que 

coexistem ao sistema hegemônico , ressignificando-o e transformando-o em idéias , 

valores , práticas , embora muitas vezes sejam negadas pelo poder instituído ou , por 

incrível que pareça ,por nossos próprios pares . 

 Não basta olhar , não basta estar , é preciso estar aberto a, sendo capaz de 

ver além da materialidade visível , utilizando-se de todos os sentidos . 

 É  para este mergulho que devemos nos preparar agora , deixando-nos levar 

por uma narrativa de recordações e sentidos ... 
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Mergulhando nas tramas do institucional ... 
 
 
 

Tudo começou há dezesseis anos . O Colégio Pedro II , na figura do Professor 

Tito Urbano da Sillveira , diretor geral da instituição , promoveu  concurso público para a 

criação do “Ensino de 1a à 4a série do Primeiro Grau do Colégio Pedro II ”1. Constituía - se  

num projeto político ousado . O Colégio Pedro II , então em seus 147 anos de existência, era 

reconhecido como um ícone da tradição e da competência acadêmica no ensino , pelas 

relevantes contribuições prestadas por seus ex-alunos e mestres ao cenário artístico -

cultural,   histórico e político brasileiro. 

O Colégio Pedro II , fundado em 1837 por Bernardo Pereira de Vasconcelos, seguia o modelo 

sugerido pelo Professor Justiniano da Rocha , o colégio francês Henri IV. Oferecendo um amplo ensino 

humanístico  e rígida  disciplina  moral , o Colégio Pedro II tornou-se conhecido nacionalmente, atuando como 

modelo para  as escolas secundárias de todo o país, por quase um século ( Doria :1997 ; Barbosa : 1982 ) 

A experiência com crianças era no entanto uma novidade .  

O Colégio só atendera até então, a alunos da 5a série do 2º  segmento do  

Primeiro Grau à 3a série do Segundo Grau . Talvez isto tenha levado alguns antigos 

professores da instituição , segundo o próprio Professor  Tito Urbano nos confessou mais 

tarde ,  a aconselhá- lo a abandonar aquela idéia, tendo em  vista  que  na opinião desses 

antigos professores, o Colégio deveria investir em projetos  para o ensino superior. 

Fato é que , após concurso e seleção , fomos todos os candidatos convidados a 

conhecer as futuras instalações do “Pedrinho”. Era como já começara a ser carinhosamente 

chamado por  funcionários e professores , o novo segmento de ensino.       

As obras estavam prestes a terminar no antigo prédio da FAHUPE2, solicitado 

pelo Colégio. Eram salas grandes , então utilizadas como laboratórios que em  outrora 

teriam abrigado o dormitório do Colégio , quando internato .  

A professora Dalva da Motta Chaves , empossada como diretora da Unidade 

Escolar São Cristóvão II3 , após uma análise dos currículos dos professores , por necessitar 

montar as equipes de trabalho com os professores recém - ingressos,  convidou-nos  a atuar  

                                                 
1 Este segmento de ensino corresponderia hoje à 1a à 4a série do Ensino Fundamental . 
2 A FAHUPE- Faculdade de Humanidades Pedro II havia sido fundada por  um grupo de antigos 
professores do Colégio , mas era uma instituição de caráter privado , não possuindo nenhum vínculo com 
o MEC. A FAHUPE funcionava num dos prédios do antigo Internato do Colégio Pedro II.  
3 As Unidades Escolares que compreendiam o ensino de 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental , nesta época  
eram denominadas Unidades II . Somente em 1998 , com a criação da Unidade Escolar III ,para o Ensino 
Médio ,  tais Unidades passaram a chamar-se Unidades I  e as Unidades referentes ao ensino de 5a à 8a 
série , Unidades II . 
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em determinadas atividades e a assumir determinadas funções e responsabilidades 

acadêmicas junto às equipes docente e discente .  

Foi assim que aceitei o convite para lecionar Artes Plásticas com os alunos de 1a 

e 2a séries 4 , sendo-me  sugerido também que elaborasse um projeto de trabalho em Artes 

Plásticas  a ser desenvolvido com crianças de CA à 4a séries do Primeiro Grau e que 

pudesse ser posto em prática futuramente , não só nas demais séries daquela Unidade 

Escolar , mas também nas demais Unidades do Primeiro Grau a serem inauguradas 

(Humaitá II , Engenho Novo II e Tijuca II ) .  

A Unidade Escolar São Cristóvão II possuía turmas de 1a e 2a séries pela manhã 

e à tarde. A sala de Artes Plásticas era espaçosa , possuía algumas bancadas antigas cedidas 

pelo antigo laboratório de Química  , mesas e cadeiras novas , que haviam sido compradas 

para a inauguração . 

Fiquei entusiasmada com as instalações ! Para quem estava acostumada às 

intempéries e dificuldades do sistema  municipal e estadual de ensino onde ,  na maioria das 

vezes, somos obrigadas a carregar carrinho de feira com materiais de sala em sala  ( quando 

estes existem , é claro )  ou baldes com água para realizar atividades plásticas com os 

alunos, ter uma sala- ambiente era então um bom começo5 ! 

O horário oferecido para a atividade era contudo insuficiente . Em 45 minutos 

de aula , tornava-se impraticável realizar qualquer tipo de trabalho . Lecionava para todas as 

turmas e não havia intervalo entre os grupos atendidos . 

Nas primeiras semanas , os grupos se embolavam na minha porta . Mal 

começara o trabalho e o tempo já se esgotara ; já havia novo grupo na porta e crianças 

atrasadas para a próxima atividade . Sentia-me frustrada e com a sensação de não ter 

realizado nada . 

As crianças lamentavam a saída e , na semana seguinte , demonstravam 

resistência para terminar a proposta . Era lógico que o fizessem, pois não realizavam a 

atividade artística pela intenção de conclusão de um produto . O fazer artístico se dava em 

decorrência de um processo , de descobertas , de significações e intenções . Tudo isto já se 

perdera na semana anterior, em meio a tantos “atropelos ”que a falta de tempo causava e 

pelo intervalo  de uma semana entre as aulas .  

                                                 
4 No ano seguinte abriram vagas para a C. A . , 3a e 4a séries do Primeiro Grau .  
5 Para que o leitor não pense que o Colégio Pedro II é uma “ ilha da fantasia” ,em termos de recursos 

operacionais, vale ressaltar que esta sala fazia parte do projeto aprovado pelo MEC , para o qual o 
Colégio havia recebido verba específica . 
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Questionei-me se o problema estaria só na inadequação do planejamento das 

atividades para o tempo disponível ou se estaria focalizado numa diferenciação de 

concepções sobre o Ensino da Arte . O próprio tempo disponível já era um sintoma que se 

apresentava nesse sentido . Era justamente o tempo que as “ professoras regentes”6 tinham 

para encontraram-se com as supervisoras das séries em que atuavam , a fim de  planejarem 

as atividades pedagógicas .Parecia não ter sido criado tendo-se como objetivo o tempo 

necessário para a realização de atividades artísticas, mas como o tempo suficiente para que 

as crianças , lúdica e espontaneamente , tivessem contato com materiais artísticos , 

expressando-se livremente . 

Estariam em Artes Plásticas , passariam para Literatura , Música ou Educação 

Física . O que realmente importava era que , ao final de um  ou dois tempos, o planejamento 

já estivesse  concluído e  as crianças pudessem ser buscadas pelas “professoras regentes”. 

Esta situação contudo ,  não era muito diferente da apresentada por outras 

escolas pelas quais já havia passado . 

Mais uma vez percebi que , apesar da postura de vanguarda apresentada pelas 

pessoas que administravam e orientavam pedagogicamente a escola e , apesar dos esforços 

por elaborar um currículo dinâmico e criativo , com o oferecimento de diferentes linguagens 

expressivas ( Artes Plásticas , Música , Literatura e Educação Física) , a estrutura que se 

punha era arcaica e autoritária , priorizando alguns saberes em detrimento de outros .  

A história do Ensino da Arte era realmente muito recente dentre os 

conhecimentos “selecionados ” para serem “escolares ”. Por muito tempo a Arte já ficara 

esquecida .  

Alves (1996) , afirma-nos que , através dos tempos ,  este tipo de seleção sempre 

se submeteu à decisão da Igreja , seguindo uma escolha moral e religiosa . 

 

                        “Por um lado , deixou-se de fora aqueles conhecimentos que 

pudessem enfraquecer a “alma” dos  educandos.   Por outro lado , era 

preciso abandonar os saberes “inúteis ”- o que conduziu à incorporação 

daqueles saberes mais “elevados” e ao abandono dos saberes “cotidianos”.        

( p . 6 ) 

                                                 
6 As professoras responsáveis pelas atividades de núcleo-comum ( Estudos Sociais , Língua Portuguesa , 
Matemática e Ciências ) eram denominadas “ regentes de turmas ”. As professoras responsáveis pelas 

atividades  de Artes Plásticas , Música , Literatura e Educação Física eram denominadas “professoras de 

atividades ”. Hoje, a partir das lutas políticas travadas pelos educadores responsáveis pelas diversas 
linguagens artísticas , que o presente estudo seguirá apresentando mais detalhadamente, revelam-se 
repercussões significativas. Verificamos que a nomenclatura foi alterada para “professores de núcleo- 
comum ” e “professores de atividades” , sendo todos “regentes” de um currículo por atividades. 
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                 Com o apogeu das Ciências , estabeleceu-se a“árvore dos conhecimentos" como 

parâmetro que explicitava todos os limites e os tipos de relações existentes entre os 

diferentes conhecimentos , em suas hierarquias e prioridades . 

No tronco , o caminho único para o pensar , com a definição dos conhecimentos 

obrigatórios . Nos galhos , as possíveis escolhas , já não tão importantes . 

Os efeitos logo se apresentaram na educação . 

A partir da fragmentação e da demarcação dos conhecimentos em disciplinas – 

com objetos de estudo , métodos e conteúdos específicos – estas passaram a receber 

tratamento diferenciado . 

Segundo Alves (1996), as disciplinas teóricas , consideradas básicas , acabam 

por receber maior respeitabilidade e direitos que as disciplinas  práticas , nas quais o Ensino 

da Arte viria a se incluir .  

Sentia-me “distraindo criancinhas enquanto seus “responsáveis regentes”  

realizavam atividades que as mesmas  poderiam vir a atrapalhar . 

E pensava sobre  até que ponto a visão estereotipada  sobre o ensino e  a 

aprendizagem  da arte, mais uma vez , por forças de origens históricas e culturais também 

não se apresentava naquele espaço escolar. 

Procurei as supervisoras da escola para saber se o mesmo problema estava 

ocorrendo com a professora de Artes Plásticas do turno da tarde e a resposta foi a de que o 

horário estava sendo cumprido sem problemas .  

Intrigada com a situação resolvi marcar um encontro com a colega da tarde, que 

mal conhecia , pela impossibilidade de nos encontrarmos no mesmo turno , pois 

trabalhávamos em outras escolas .  

                   Ao perguntar-lhe sobre que tipo de atividade estava desenvolvendo com os 

alunos, facilmente identifiquei o problema . 

A professora não possuía nenhum tipo de formação na área  , mas por um 

período havia ficado doente e , aguardando a  total recuperação em uma escola municipal, 

terminou lecionando na atividade de artesanato . 

Por julgar que os alunos do Colégio Pedro II eram ainda  muito pequenos e sem 

a menor concentração, ela oferecia-lhes propostas livres e pretendia , aos poucos , quando já 

estivessem mais “maduros” e “familiarizados” com os materiais e o uso da sala, oferecer-

lhes técnicas em artesanato. Tudo isto muito lentamente , evitando assim a “sujeira”, a 

“confusão” de tintas e papéis,  e crianças “soltas pela sala ” . 
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Quando o tempo não era suficiente para o término da atividade proposta,  as 

crianças levavam o trabalho para terminar em casa e o problema estava resolvido . 

Achei tudo tão “simples ” ... por que estaria eu “complicando” as coisas ? 

A professora pareceu-me uma pessoa sensível e até certo ponto coerente com a 

formação e experiência que apresentava . Ela afirmava tudo aquilo com a maior seriedade , 

certa de que estaria fazendo o melhor para as crianças e para a escola , à medida que estava 

totalmente adequada ao tempo/aula que nos era oferecido e à visão de ensino e  de 

aprendizagem da arte que provavelmente  havia permeado a montagem e a prioridade dos 

horários na instituição . 

Após sensibilizar as supervisoras da escola para a importância de um tempo 

maior para a realização das atividades , houve coincidentemente  uma grande mudança nos 

horários, por conta da ampliação  do regime de trabalho dos docentes , o que trouxe como 

conseqüência a modificação da  grade curricular , permitindo o oferecimento de dois 

tempos/aula seguidos para Artes Plásticas , Literatura e Educação Física . Os professores de 

Música optaram por dois tempos / aula separados . 

Aos poucos , com o acompanhamento do trabalho realizado , a direção da 

escola,  a coordenação de turno , a  supervisão e colegas começaram a perceber que 

existiam algumas diferenças entre os trabalhos artísticos  realizados pelas crianças do turno 

da manhã e pelas crianças do  turno da tarde.  

Era um período de transição , de mudanças . As práticas  diluíam-se de forma a  

ser muito difícil se definir “quem seguia o quê ”. 

Hoje  compreendo melhor, que a professora da tarde simplesmente apresentava 

uma  proposta na linha modernista7 do Ensino da Arte e, talvez nem soubesse disto . 

Naquela época, eu  com certeza saberia diferenciar as práticas , mas 

provavelmente não seria capaz de contextualizar tendências como hoje já consigo fazer  .8 

Para entendermos melhor esta diversidade de atuação  e os possíveis equívocos  

surgidos pela ausência de uma política de formação continuada de docentes , vale a pena 

puxarmos alguns  outros fios que nos ajudarão a entender  melhor as influências que 

subjaziam , naquela época , a  prática do ensino e da aprendizagem da Arte no Brasil . 

                                                 
7 Segundo a linha modernista do ensino da Arte o fazer artístico baseia-se na livre expressão de sentimentos  e 
emoções. Tal proposta será mais  especificamente detalhada no segmento subseqüente deste estudo. 
8 Não fossem os valiosos estudos e pesquisas  realizados pela Profa. Ana Mae Barbosa sobre a História do Ensino da 
Arte no Brasil, o exaustivo trabalho de tradução de textos de diversos teóricos nesta área e  a análise sobre a 
diversidade da prática docente, conflitos / acertos e tendências metodológicas no ensino contemporâneo de Arte, 
este quadro ainda estaria muito nebuloso, por se tratar de uma área com rara bibliografia e de recente 
atuação nos sistemas de ensino. 
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Puxando os fios do Ensino da Arte no Brasil ... 
 
            

Na virada do século XIX/XX, transformações sociais , políticas e econômicas 

eclodem na Europa . O desenvolvimento científico e filosófico traz descobertas , pesquisas 

e idéias que desestruturam  toda a organização e o sistema de valores  existentes .  

Muitas mudanças fervilham no campo das ciências humanas , a partir de estudos 

da psicanálise , da psicologia do desenvolvimento , da antropologia cultural e da sociologia, 

entre outras áreas . 

Nas Artes , a tradição do passado começa a ser contestada . O questionamento e 

a rejeição dão origem a uma espécie de revolução de tendências.  A arte moderna toma 

corpo  em vários movimentos que questionam o papel da Arte , enquanto força libertadora 

dos antigos conceitos , então vigentes .  

Na Educação , novas idéias questionam o academicismo e o conteudismo  dos 

programas de ensino , deslocando o foco de atenção dos conteúdos para o processo ensino-

aprendizagem. 

No Brasil , adeptos das idéias de John Dewey ,como Lourenço Filho , Anísio 

Teixeira e Fernando de Azevedo , dentre outros , lideraram um movimento denominado 

“Escola Nova” , que passava a desencadear reformas educacionais que tinham como base a 

democratização do ensino , a valorização das manifestações artísticas de nossa cultura , os 

interesses manifestados pelos estudantes , a importância da experiência e da criatividade 

para a aprendizagem. 

Segundo Barbosa ( 1982 ) , no Ensino da Arte triunfavam nos ateliers  os 

modelos neoclássicos europeus , ainda como resquícios da Missão Artística Francesa e, nas 

escolas de educação popular ,a influência positivista valorizava o ensino do desenho 

geométrico como a melhor maneira para se “domar ” o espírito artístico . A Geometria , 

considerada como a máxima das ciências , ganhava força pela expansão industrial norte 

americana e européia . 

Diante deste quadro , as idéias experimentais tiveram ótima aceitação , apoiadas 

também por artistas e intelectuais da época , pertencentes ao Movimento da Semana de Arte 

Moderna de 1922  que, influenciados pela corrente expressionista , passaram a valorizar e a 

fazer analogias ao desenho infantil nos cursos que ministravam . Foi o caso de Anita 

Malfatti , que estava diretamente envolvida com o processo de criação de crianças e 

adolescentes em seu atelier e na Escola Americana , onde lecionava. E de Mário de 
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Andrade, que como professor da Universidade do Distrito Federal, que funcionava no Rio 

de Janeiro, comparava de maneira  evolucionista  os desenhos de crianças a determinados 

períodos da História da Arte , além de realizar projetos artísticos com adolescentes e jovens 

em parques e bibliotecas públicas , escrevendo artigos sobre o tema . 

Barbosa (1998), analisando a participação de Mário de Andrade na conjuntura 

histórico-política e social que se apresentava , nos afirma que 

 

“ Influenciando e/ou sendo influenciado , Mário de Andrade apontou para a 

posteridade muitos problemas que só agora estão merecendo uma atenção mais 

acurada . Um exemplo é o problema da recepção da arte por crianças e 

adolescentes . 

A arte-educação nutrida pelo modernismo tende a estudar apenas a expressão da 

criança sem nenhum interesse pela maneira como ela recebe , aprecia , usufrui a 

arte . 

                                             Pelo contrário , procuram afastá-la da contaminação com a arte do adulto . No 

Brasil, Mário de Andrade foi o único modernista que se preocupou em 

decodificar os modelos pelos quais os adolescentes vêem a arte , que tipo de arte 

preferem e até o que escondem ao serem levados a revelar suas preferências”. 

                                            Dois artigos de Mário de Andrade , escritos em 1941 , Pintura e Assunto (O 

Estado de São Paulo 13/4/41 ) e As Escapatórias do Amor (Diário de São Paulo, 

16/4/41) são setas apontando para a arte –educação pós-moderna . Hoje, para os 

arte-educadores é tão importante a leitura da obra de arte quanto o fazer 

artístico, ambas as atividades se complementando para o desenvolvimento da 

capacidade criadora e da percepção visual.” ( pág. 55-56) 

 

Com a divulgação das idéias modernistas e “escolanovistas ” , infelizmente 

sérias distorções e má interpretações começaram a ocorrer , instalando-se o que poderíamos 

chamar de  “expressionismo ” no Ensino da Arte .  

Divulgada por psicólogos e artistas , a perspectiva terapêutica da Arte e a 

mentalidade de que ela não poderia ser ensinada , enquanto linguagem , mas sim 

expressada,  enquanto “dom ”, “talento ” ou catarse de emoções e sentimentos , transformou 

o Ensino da Arte num “laissez- faire ” , onde às crianças eram oferecidos materiais e 

deixado que os experienciassem à vontade , sem uma orientação sobre o processo , sem uma 

preocupação com a reflexão e o desenvolvimento estético . 
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Deu-se início a um processo de total inversão de valores . A escola brasileira 

passou também a abrigar a luta de forças entre os valores tradicionais e progressistas norte-

americanos , que Barbosa (1999) , clarifica-nos,  especificando que 

            

            “... se antes a escola prestava pouca atenção às necessidades da criança , 

os progressistas superenfatizaram aquelas necessidades ;  se as aulas 

tradicionais eram rigidamente organizadas , os progressistas eram 

excessivamente cautelosos em impor qualquer tipo de ordem;  se a educação 

tradicional estava destinadas aos objetivos pré-estabelecidos das aulas , os 

progressistas frequentemente deixavam as aulas  fluírem  ; se a educação 

tradicional negligenciava as particularidades individuais dos educandos e seu 

desenvolvimento , os progressistas enfatizavam errôneamente a necessidade de 

ensinar apenas o que a criança queria aprender ; se o ensino tradicional colocou 

muita ênfase em objetivos e avaliações , os progressistas desprezaram as 

avaliações sobre a qualidade dos trabalhos das crianças . 

                   O que Dewey viu , para o seu desânimo , foi uma forma de educação 

progressista que desenvolvia sua agenda educacional , principalmente pela 

oposição ao ensino tradicional.”  (p . 84 )  

                                             

               

O resultado era quase sempre o mesmo : trabalhos que apresentavam um 

“espontâneo” estereotipado , dentro dos padrões do que se supunha ser “ um bom desenho 

infantil”. 

Quando os alunos , por suas próprias  percepções e relações cognitivas ou 

estéticas ,ou  mesmo pelo acesso à diferentes referenciais imagéticos  ousavam certa 

liberdade e inventiva  no uso da cor , da  forma ,do  volume ou do espaço, por exemplo , 

nem sempre eram  respeitados  e compreendidos , sendo até “acusados” de  terem “copiado   

imagens ”, como se esta atitude fosse criminosa , o que revelava, não só  a subestimação da 

capacidade pictórica infantil como também negava o uso da imagem como referencial para 

a produção plástica .Todo o processo artístico deveria “brotar ” do aluno , de uma forma 

quase “transcendental” . 

O oferecimento de imagens às crianças como referências para a produção 

estética passou a ser considerado como um desvirginamento  da espontaneidade infantil , 

um comportamento considerado aético para um bom profissional do Ensino da Arte  . 
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Quentin Bell 9, numa carta10 escrita à Ernst Gombrich , publicada na revista 

Critical Inquiry , quando se estabelecia uma polêmica sobre os cânones de valor na História 

da Arte, conta-lhe um encontro que hoje se faz ilustrativo das concepções de Ensino da 

Arte, na época dominantes . 

 

              “Eu ensinava em uma escola para crianças e comigo havia uma boa 

professora ( no que se referia ao fato dela poder interessar e controlar uma 

classe, e organizar coisas , sendo uma pessoa admirável e sensível ) . Um dia ela 

entrou na classe onde eu estava ensinando e descobriu uma série das mais 

surpreendentes e bonitas aquarelas  (pelo menos para mim ). Que coisas são 

estas?  , perguntou. Expliquei-lhe que estas coisas eram cópias de Rafael feitas 

por crianças de oito a onze anos de idade . Eu estava a ponto de explicar quanto 

interessado eu estava por haver semelhança ,não com Rafael , porém mais com 

Simone Martini porque eles tinham formas lindamente construídas , mas nada do 

desenho interno ou do sentimento . Fiquei chocado pelo olhar de horror . 

              Você os fez copiarem  Rafael ? ela perguntou . Sua expressão era  

exatamente aquela de espanto como se eu tivesse cometido uma série de de 

propostas  indecentes às crianças . E ,de fato , na conversação subsequente ficou 

claro que  foi isso mesmo que ela havia sentido  . Para ela, o que chamou de  

“auto-expressão ”era tão precioso quanto a virgindade . A ironia da coisa era 

que estas “virgens criativas ” estavam vindo à escola com desenhos tracejados de 

Mickey Mouse e figuras de tampas de pacotes de cereais e tinham sido de fato 

violadas mil vezes antes de eu tê-las apresentado aos prazeres proibidos do 

“Divino Urbinez ”, como Claude Phillips costumava chamá-lo . ” ( p. 75-76 ) 

                     

    

Jogava-se fora “o bebê com a água do banho” . Passava-se da postura extrema 

da cópia castradora dos modelos europeus e dos métodos formalistas que adestravam, 

partindo dos elementos para as formas do desenho geométrico para o extremo oposto , com 

o uso de um “expressionismo ” que visava apenas a liberação emocional e não considerava 

a Arte enquanto conhecimento e linguagem .  

                                                 
9 Quentin Bell e Ernest Gombrich são considerados duas autoridades no Ensino da Arte , professores , 
críticos e estetas que lecionam em diferentes Universidades como Oxford , Cambridge , Princeton e 
Harvard , além de escreverem livros e artigos na área .  
10 A íntegra da carta encontra-se no livro ARTE-EDUCAÇÃO : leitura no subsolo , de Ana Mae Barbosa 
.  
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Não havia estudos sobre as teorias da percepção que pudessem  analisar ou 

explicar o porquê das crianças “tomarem emprestado ”11 algumas imagens, ao invés de 

inventá-las ; como acontecia a aprendizagem da linguagem artística ou a ampliação do 

repertório imagético .  

Em 1948 , o artista pernambucano Augusto Rodrigues funda a Escolinha de 

Arte do Brasil , no Rio de Janeiro . 

Como desenhista , caricaturista, pintor e jornalista , Augusto Rodrigues 

empenhou-se em seguir uma diretriz educacional criadora . Mobilizando diferentes 

segmentos da sociedade , de artistas renomados a artesãos , de educadores e especialistas 

internacionalmente conhecidos a professores do sistema público de ensino , de entidades 

governamentais internacionais e nacionais a comunidade local ,desenvolveu com a ajuda de 

voluntários um trabalho que objetivava a preservação da auto-expressão e da 

espontaneidade infantil, através de atividades artísticas e recreativas que tinham como meta 

o desenvolvimento da capacidade criadora. 

Embasado pelas idéias de Herbert Read e apoiado política e academicamente 

pela autoridade de  pessoas como Anísio Teixeira e Helena Antipoff , a Escolinha de Arte 

do Brasil deu origem ao movimento de Arte-Educação e outros  frutos , como  a criação de 

várias Escolinhas  de Arte por todo o Brasil , a abertura de classes para o atendimento a 

crianças , adolescentes e adultos e também  a criação de cursos de formação continuada de 

professores , pedagogos e artistas em arte-educação. 

A Escolinha de Arte transformou-se num pólo de formação e atualização 

docente ; uma referência do Ensino da Arte, sendo sua experiência divulgada nacional e 

internacionalmente, através dos visitantes famosos que recebia . 

Alguns depoimentos podem nos ajudar a entender melhor como se originou o 

movimento : 

 

             “Quando a Escolinha realmente começou , creio que a tendência era ela 

se chamar Escolinha Castro Alves, porque estava na Biblioteca Castro Alves. 

Mas eu não quis dar nome à Escolinha. Estávamos realmente fazendo uma 

experiência em aberto , até o momento em que começamos a sentir que precisava 

de um nome. Aí  é que surgem as crianças que já começavam a dizer “Amanhã eu 

venho à escolinha ”, e elas só chamavam de escolinha. Percebi de imediato que 

elas faziam uma distinção entre a escola institucional e aquele lugar que elas 

                                                 
11Ler mais sobre fontes de imagem nos desenhos de crianças ,em interessante artigo sobre as pesquisas de 
Wilson & Wilson ( Barbosa ; 1999) . 
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passavam a chamar de escolinha . Escolinha , no diminutivo, com o componente 

afetivo . Uma era a escola onde ela ia aprender , a outra onde ela ia viver 

experiência , expandir-se, projetar-se. Então foram elas mesmas que deram o 

nome ”.  (Depoimento de Augusto Rodrigues-INEP / Escolinha de Arte do Brasil 

– p. 39 ) . 

 

“... uma escolinha ... onde a criança mergulha livremente em si própria para 

trazer , através do desenho, a riqueza exuberante de sua fantasia  criadora . Um 

grupo de professores, entre eles o desenhista Augusto Rodrigues  , entrega-se com 

afã ao trabalho da escola , confundindo-se com os alunos ,estimulando neles essa 

confiança que leva a trabalhar sem temor , sem receio de errar ; tem assim 

conseguido fazê-los revelarem , com a maior espontaneidade,  a riquíssima 

combinacão de linhas e cores  que , às vezes , só as crianças sabem realizar. Da 

aula a que assistimos se poderia dizer que era a aula do professor ausente , pois 

a este apenas se consultava , evitando ele oferecer sugestõs ao aluno . O ambiente 

da escola é sobretudo de alegria , de íntima camaradagem . Meninos e meninas , 

de três a doze anos , se congregam na aula , com interesse sempre renovado , 

mesmo porque não estão obrigados a isso pela ameaça de qualquer sanção. Ali , 

a criança escolhe o assunto e põe mãos à obra . Ali , pelo trabalho ,ela se liberta 

e sem qualquer embaraço se reajusta, trazendo à superfície suas emoções , que as 

faces impressivas e repressivas da educação tendem a frustrar . Estas crianças 

estão conquistando , de modo suave , um direito inalienável – o de se exprimirem 

sem inibições – e de afirmarem sua personalidade . Nesse curso não há intenção 

de formar artistas , estimular vaidades , mas de divertir, adestrar a criança no 

conhecimento dos materiais, desenvolvendo nela toda a força de sua capacidade 

criadora”.    ( Reportagem de CARETA-1950 . INEP / Escolinha de Arte do 

Brasil – p. 39-40 ) .  

 

 “É um grupo de crianças que desenha o que quer , a quem os professores apenas 

respondem as perguntas e nunca repreendem por erros ou faltas . Os que ensinam 

nada recebem , os que aprendem nada pagam . Quando a hora de terminar as 

aulas vem chegando , a criançada se impacienta numa ânsia de que a aula se 

prolongue , para que os desenhos sejam terminados . Lembro-me de ter visto um 

menino do morro chamado Zacarias . Foi o primeiro a chegar e , a pretexto de 

limpar as mesas dos respingos de tinta , os pincéis,  foi o último a sair. Zacarias é 

um menino do morro , pobre , e com várias expulsões nas escolas públicas . Mas 

ali, naquela ,é o primeiro a chegar e o último a sair ”. ( Reportagem de Fernando 

Lobo, em Noite Ilustrada,  12 /04/49-INEP / Escolinha de Arte do Brasil p.40 ) . 
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Vale ressaltar que o movimento de Arte-Educação , que trazia em seu bojo 

também a preocupação em liberar e liberar-se de propostas educativas  limitantes,  que não 

reconheciam a importância da participação ativa e criativa dos que aprendem , não se 

limitava a isto . Estava ligado a uma nova postura ideológica , que privilegiava novas 

formas de atuação no mundo , uma visão ecológica e de qualidade de vida , poderia se dizer. 

Talvez por isso mesmo tenha sido gerado fora da escola formal e regular , pouco  tendo a 

ver com seus currículos e organização estrutural . 

Contudo, não poderíamos negar que este movimento ajudou a levantar algumas 

reflexões fundamentais para o cotidiano escolar . Questões estas que , mais tarde , figuraram 

como grandes preocupações debatidas entre professores de todo o país como o 

entendimento do espaço escolar enquanto espaço de prazer e troca , a postura do professor 

enquanto mais um componente do grupo, atuando como orientador do processo , a 

preocupação com o processo de aprendizagem e com o que o aluno está interessado em 

aprender , em termos de uma flexibilidade de planejamentos, além da possibilidade de se 

abordar várias temáticas e conteúdos através da experiência , da vivência significativa . 

Apesar de existir informalmente nos currículos escolares , só em 1971 a lei 

5692/71 instituiu o componente “Educação Artística”, como obrigatório em todas as 

instituições de Ensino de 1o Grau e em  alguns cursos de 2o Grau . 

A lei impunha que nesta disciplina fossem contemplados todos os conteúdos 

pertencentes à Música , Teatro , Dança e Artes Plásticas , dando origem à figura do 

professor polivalente . 

Somente em 1973  surgiram os primeiros cursos universitários para a formação 

do arte-educador , alguns oferecendo em dois anos , a formação nestas quatro linguagens , o 

que se tornava insuficiente e altamente comprometedor , se avaliássemos a qualidade da 

formação profissional daí advinda . 

                   Barbosa (1984) narra-nos sobre os resultados de uma pesquisa realizada pela Escola de 

Comunicação e Artes da USP ( 1977/1978 ) , a respeito do Ensino de Arte nas escolas públicas de São Paulo 

,afirmando que 

 

 “ Os resultados do projeto-piloto desta pesquisa , aplicado naqueles anos , 

demonstraram que os professores estavam totalmente confusos acerca da 

metodologia e envolvidos na tarefa de entender seu papel de agentes da 

polivalência ; preocupados em obedecer a legislação, ensinavam – sem saber 

como – música , teatro  e artes plásticas , ao mesmo tempo . Na melhor das 

hipóteses ,o resultado das aulas era um show de variedades onde se ouvia disco, 
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se gesticulava e se desenhava o que se queria . O professor cumpria sua tarefa de 

animador de auditório , mas continuava ignorando a finalidae da animação . 

Detectamos também uma atitude inversa , de submissão absoluta aos livros 

didáticos,  seguidos preguiçosamente do começo ao fim do ano.     (p. 24 )     

      

 Até os dias de hoje, ainda há estados brasileiros que não possuem a licenciatura 

em Educação Artística ou licenciaturas em Música , Artes Plásticas , Teatro ou Dança. 

Como tornar obrigatório um ensino quando não há um esforço político no sentido de formar 

mão de obra qualificada ? 

Diante  da “paella artística ” preconizadas pelas legislações em vigor , vimos ao 

longo dos últimos anos acontecer as mais diferentes “perfórmances ” no Ensino da Arte, dos 

desenhos prontos para colorir ao programa montado pelas efemérides do ano , da decoração 

das festas escolares ao lazer , da terapia à ilustração das aulas  de outras disciplinas , como a 

realização de maquetes de geografia , a capa do livro de matemática ou a ilustração dos 

girinos vistos na aula de ciências . 

Infelizmente , o Ensino da Arte ainda apresenta muitos professores perdidos em 

sua própria formação e com a incumbência da polivalência reforçada pelos atuais PCNs ( 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e Médio ) 12que ,embora 

apresentem o Ensino da Arte  numa visão contemporânea , continuam a grupar sob o 

mesmo rótulo  as disciplinas  Artes Visuais , Teatro , Dança e Música .13 

Já fica-nos claro que a escola  , diante das exigências legais e da “priorização ” 

das disciplinas  a serem ministradas , acabará por optar por uma ou,  no máximo , duas 

linguagens artísticas na montagem da grade curricular,   por ser o limite mínimo exigido por 

lei . Isto sem falar na ausência de uma política de formação continuada de professores da 

área , talvez a prioridade a ser agora implementada , haja visto uma diversidade tão grande 

de práticas , carregadas de distorções  em todo o país . 

O ideal seria que  pudéssemos não  só ter professores que reconhecessem e 

trabalhassem a arte , enquanto campo de conhecimento e linguagem , mas também  que 

pudéssemos contar com a existência de uma disciplina sobre o Ensino da Arte nos Cursos 

de Formação de Professores e nos Cursos de Pedagogia , onde formar-se-ão os futuros 

administradores escolares e os supervisores pedagógicos , que estarão em contato direto 

                                                 
12 Proposta  apresentada pelo Ministério de Educação , tendo por fundamento as Novas Diretrizes e Bases 
para a Educação Nacional ( Lei 9.394 de 20/12/96) . 
13 Cabe destacar que os Parâmetros Curriculares Nacionais, inexplicavelmente, não incluíram a Literatura, 
enquanto LINGUAGEM ARTÍSTICA ( grifo meu ) , que pode e deve ser explorada no contexto 
educacional , da Educação Infantil ao EnsinoSuperior . 
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com professores e corpo discente , elaborando currículos e programas educacionais onde o 

reconhecimento da importância da Arte, enquanto prática plural e enriquecedora , torna-se 

fundamental . 

Este verdadeiro “mergulho ” na História do Ensino da Arte fez-se necessário 

para  ajudar-nos a entender melhor a luta política e conceitual travada até hoje no cotidiano 

da “escola” para que a área das Artes e das Simbolizações seja reconhecida enquanto campo 

de saber , conhecimento , linguagem , trabalho e produção . 
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Caminhando entre as fissuras : questionando modelos instituídos e 

alinhavando referenciais na diversidade ... 

 

Voltando às primeiras lembranças do trabalho realizado no Colégio Pedro II, a 

dinâmica que oferecia em minhas aulas em muito se diferenciava das aulas da professora de 

Artes Plásticas do turno da tarde , uma vez que a minha concepção metodológica sobre o 

ensino e a  aprendizagem da arte era bem diferente . 

No entanto ,  não teria sentido falar de minha concepção metodológica , 

ignorando a rede de contatos e influências que me faziam incorporá-la . A minha memória 

funda-se necessariamente à memória dos muitos coletivos que perpassaram e continuam a 

perpassar minha existência e minha vida profissional . 

Também havia feito o Curso de Formação de Professores pela Escolinha de Arte 

do Brasil e tivera a sorte de estabelecer um contato direto com a Profa  Noêmia Varella , 

uma das precursoras da Escolinha de Arte e divulgadora  do Movimento de Arte-Educação 

em todo o Brasil . 

Sem dúvida alguma , Noêmia Varella se configura como um exemplo de arte-

educadora , pura doação a suas idéias e práticas , alguém sempre pronta a refletir ,analisar e 

ponderar , na busca do conhecimento . 

Hoje , Noêmia é uma octogenária jovem professora , que continua a pesquisar , 

a estudar e a ensinar na  Escolinha de Arte do Recife .  

Suas marcas estão cunhadas em muito do que acredito e tento realizar até hoje, 

sua orientação sempre douta e segura ainda são referências , sua imagem leve e serena traz 

muitas saudades.. . Sempre carregada de livros e imagens que invadiam-nos  sem pedir 

licença ,  Noêmia   representava o acreditar em outra realidade , o ser possível . Cheia de 

vitalidade e esbanjando animação , espargia sua paixão pela arte a todos os que dela se 

aproximavam . 

Logo percebi que Noêmia e a equipe da Escolinha tinham uma séria 

preocupação com o desenvolvimento da capacidade criadora da criança . Analisavam 

desenhos com muita sensibilidade ,os comparavam  sempre atentando para as novas 

aquisições e transformações ocorridas. 
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  Havia uma leitura rigorosa sobre Jung14e o valor simbólico de alguns 

elementos expressos em muitos desenhos infantis .Sempre que necessário , estávamos em 

contato com idéias de grandes mestres como Herbert Read , Dra Nise da Silveira ou Dr 

Ulisses Pernambuco . As experiências de Rhoda Kellogg , Florence Mèredieu e Freinet , 

assim como as fases do grafismo  infantil, propadadas por  Lowenfeld eram também 

trazidas  à luz,  a partir das experiências vivenciadas na Escolinha e em outros locais , 

expressas pelos “casos”, socializados durante as aulas . 

A socialização dos “casos” era fundamental . O compartilhar de vivências abria-

nos espaço a uma rede de reflexões sobre a relação entre a produção estética e as 

subjetividades que nela existiam .  

Eram encontros ricos em interação , que davam-nos suporte e segurança para 

atuarmos , buscarmos caminhos , descobrirmos que não estávamos sozinhos na luta por 

ampliar o espaço da Arte na escola e na sociedade .  

Refletindo a metáfora da rede de conhecimentos , enquanto manifestação 

cotidiana de resistência , Oliveira (1998) ,afirma-nos que 

 

                “A tessitura das redes de práticas sociais reais se dá através de usos e 

táticas dos praticantes , que inserem na estrutura social criatividade e 

pluralidade , modificadores das regras e das relações entre o suposto poder das 

estruturas e dos dominantes e a vida dos que a ele estão supostamente , 

submetidos ... “(p.3) 

 

Noêmia enfatizava não a intervenção direta do professor , mas um olhar atento 

ao processo , no sentido de se estar sempre perto ,acompanhando , estando apto a sugerir 

uma experiência concreta que facilitasse a produção gráfica ou pictórica da criança , a 

oferecer um material adequado ou um comentário de incentivo , que pudesse levar a criança 

a se expressar por outras linguagens . 

O professor era um orientador do processo , das atividades sempre planejadas 

com muito cuidado para que atendessem ao lúdico e ao prazer . 

Nunca recebi uma orientação no sentido de entregar materiais e deixar que as 

crianças produzissem “qualquer coisa ”. Nem consigo imaginar como isto possa ser 

possível...Até questiono o que seria “qualquer coisa ”. No próprio fazer artístico, onde se 

                                                 
14 Noêmia chegara a fazer parte de grupos de estudos com Dra Nise da Silveira , apresentando também 
forte ligação com o trabalho realizado pelo Museu do Inconsciente .  
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trava contato com as qualidades dos materiais e os desafios da técnica, a produção  nunca 

surge do nada e, neste processo , também se produz muitos conhecimentos . 

No trabalho que realizava,  sempre existia uma sensibilização antes da parte 

plástica . Um jogo cênico , uma história de literatura infantil , uma brincadeira , uma 

dramatização ou música diferente , um bate-papo sobre as coisas da natureza , ou a análise 

das qualidades do próprio material a ser trabalhado ,  poderiam servir como elemento 

estimulador da curiosidade e do desejo de expressão através dos materiais  , desencadeando 

o que chamávamos na Escolinha de  “pensamento projetante ”; ou seja , a possibilidade de 

prever o que poderia ser produzido a partir daquela matéria , uma espécie de “namoro” que 

chama à aproximação , ao diálogo , à interação efetiva . 

Muitas vezes – e não foram poucas – revoltei-me contra acusações que 

generalizavam as Escolinhas de Arte do Brasil, acusando-as de espontaneísmo e 

descompromisso com a reflexão e com a  produção artística da criança .  

Hoje,  conhecendo melhor a situação do Ensino da Arte no Brasil e experiências 

oriundas de Escolinhas de Arte em outras regiões , chego à conclusão de que fora realmente 

privilegiada por ter realizado cursos na matriz, sob a orientação de alguém muito especial 

tanto sob o ponto de vista intelectual e acadêmico , como sob o ponto de vista da mulher 

que representou para sua época . 

Talvez sim , fosse errôneo de minha parte , querer generalizar a postura de 

Noêmia Varella  ao restante do Movimento . As Escolinhas tinham uma filosofia comum, 

mas eram autônomas quanto à dinâmica  , orientação metodológica e administração . 

Acredito até que a dinâmica de trabalho autônomo da Escolinha  pudesse 

realmente levar observadores leigos como repórteres e alguns visitantes a crerem que as 

crianças estivessem “abandonadas à criação ” , o que também ficou reforçado pelas 

reportagens  realizadas nos primeiros anos de trabalho . Não sei também , até que ponto a 

postura com a qual convivi já não fosse produto de muita prática e reflexão nesse sentido, 

de mudanças que tivessem acontecido ao longo dos anos . 

É bom que se diga , no entanto , que as  Escolinhas ficaram com o peso , com o 

estigma do expressionismo infantil , pelo fato fundamental de, por muito tempo ,   

constituirem-se como  o único pólo para a formação de docentes na área de Arte-Educação. 

Acredito que muitos cursos devam ter sido transformados e até mal 

interpretados nas mais diversas leituras , nas múltiplas realidades que conviviam com 

aquelas idéias ; hoje talvez até ingênuas e românticas , mas que ,  sem dúvida alguma,eram  

muito gostosas de serem deglutidas  . E , com certeza , muitas Noêmias Varellas devam ter 
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se espalhado por este Brasil afora,  abrindo espaço para novas gerações de arte-educadores , 

encantando  crianças e resgatando com muita luz o espaço das Artes na escola . 

Devemos também recontextualizar o período político-educacional da criação 

das Escolinhas e analisar o que significavam todas estas mudanças de postura no fim da 

ditadura Vargas e no renascer das idéias da Escola Nova. Faziam parte de um esforço de 

redemocratização que resgatava a importância política e social da escola no contexto 

brasileiro. Foi um período muito producente , em termos de novas experiências , onde 

educadores tiveram a oportunidade de “revirar” a escola em outras bases , dando vasão a 

outros fazeres e saberes , resgatando àquele espaço as dimensões afetiva, poética , lúdica e 

expressiva . 

Quando fui trabalhar no Colégio Pedro II , já acumulava  a experiência de 

trabalhar em atividades artísticas com crianças de Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental , além de ter realizado um trabalho em oficinas livres com adolescentes e 

jovens , em um  Espaço  Cultural , que atendia à comunidade  do Morro da Mangueira e 

adjacências . 

A experiência mais recente e que acabara de revirar todos os meus valores em 

relação ao próprio Ensino da Arte era o trabalho em Arte com deficientes da audio-

comunicação , que punha em prática, coordenando a Escolinha de Arte do Instituto 

Nacional de Educação de Surdos (INES), experiência esta que , com certeza , merecerá um 

relato mais específico , numa outra oportunidade . 

Felizmente , diante das dificuldades que eu e a equipe de profissionais do INES 

enfrentávamos na prática diária , tinhamos a consultoria da Profa Noêmia Varella , que com 

sua larga experiência em Educação Especial e em Arte, oferecia-nos a segurança e o  desejo 

de nos lançarmos aos desafios . 

No Colégio Pedro II ainda não tinha uma equipe de trabalho  como a do INES . 

Os encontros com a professora do turno da tarde eram muito raros e combinamos que 

passaríamos a nos corresponder por bilhetes ,que ficavam pendurados no mural da sala . Ali 

poderíamos trocar idéias legais , atividades que haviam dado certo e sugestões de todos os 

tipos . 

Levava horas a dedicar-me ao planejamento de atividades que , de forma lúdica 

e prazerosa , pudessem trazer conhecimento dos elementos básicos da linguagem plástica 

(cor , forma , textura , movimento ,espaço, luz e sombra , ritmo , entre outros ) sem que se 

tornasse algo enfadonho para crianças . 
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Assim que iniciei o trabalho , observei que o repertório imagético das crianças 

era muito pobre e , mais do que  pobre , era estereotipado .  Faltava-lhes o   uso de materiais 

como argila , tintas , teares e goivas . Eram por isso, muito mais lineares e bidimensionais , 

acostumados ao desenho . 

A figura humana recaía em heróis da  TV ou nos “bonecos de palitinhos ” , o 

que me deixava na época , por puro preconceito , muito irritada e desanimada . Chegava a 

proibí-los de desenhar aquelas “ coisas ” repetitivas. Contudo, sabia que precisava ajudá-

los.   

Descobri nos jogos cênicos e de imaginação , de estática e inventiva , de faz-de-

conta e de expressão corporal grandes aliados. Os estudos sobre o enriquecimento do 

desenho infantil a partir da observação levaram-me à   apresentação  de imagens de corpos 

humanos de diferentes idades e em diferentes posições, de árvores de diferentes tamanhos  e 

tipos , passeios no horto da escola e o início de um banco de imagens15 que hoje , com a 

atuação e pesquisa acuidosa das colegas de equipe , contém livros de Histöria da Arte  , 

livros de arte para criança , histórias inventadas pelo grupo , imagens catalogadas por 

inúmeros critérios (estilos , poéticas , movimentos , tipos de coisas , entre outros ), artigos 

sobre arte , arte e ensino , folders de exposições , fitas de vídeo , fitas k7 , livros de 

literatura infantil e até  CD rons de arte . 

Alguns encontros informais com a professora de Literatura ,na época , trouxe 

para nós duas grandes parcerias em termos de idéias e projetos. Passei a usar também, uma 

das mais belas  forma de arte e que a escola muitas vezes insiste em não encará-la como tal : 

a Literatura.  

Não era raro usar livros de literatura infantil  para a sensibilização do trabalho 

plástico , teatrinho de fantoches , jogos , brincadeiras populares e pesquisa de materiais 

como o celofane , os tecidos ,a sucata , que podiam ser explorados quanto à transparência, 

as diferentes texturas ou formas . 

Hoje já desenvolvi modos de ver e de lidar com situações no Ensino da Arte 

que, com certeza , me dariam muito menos trabalho para solucionar as questões que se 

apresentavam naquela época , mas não me envergonho de dizer que foi com muito esforço , 

obstinação e empenho que persegui o  domínio do conhecimento e da experiência , não 

tendo medo de me lançar ao desafio do novo e do desconhecido. 

                                                 
15 Iniciei levando alguns livros teóricos sobre Arte-Educação e História da Arte ,  fotos de revistas e 
reportagens . As colegas foram contagiadas  por este processo e até hoje quase tudo que compramos 
referente à área , tempos depois acaba socializado no grupo . 
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O trabalho com Arte transformava-se quase numa “obsessão”. Fatalmente, na 

rua , no mercado, na livraria , ou mesmo vendo TV , estava sempre descobrindo alguma 

coisa  que podia ser aproveitada : um material diferente , uma idéia , uma sucata , uma 

matéria do jornal ,  um bom tema a ser explorado. 

Raríssimas vezes utilizava propostas  livres . Às vezes ocorria da criança não 

atender à proposta  que , como o próprio nome já diz , configurava-se numa sugestão de 

trabalho , não sendo o único caminho.  Geralmente oferecia outros materiais para sondar se 

a questão passava pela falta de domínio neste sentido ou sugeria outros temas para 

produção. 

Quando a criança fugia da proposta e criava algo totalmente diferente,  que 

muitas vezes até superava a proposta inicial , era porque se sentia livre para fazê-lo e , nem 

por isso era repreendido, pelo contrário, se o trabalho tivesse coerência e expressasse 

sentido , era sim parabenizada  . 

Será que as crianças precisam ouvir de um adulto numa sala de Arte  que elas  

devem criar , sugerir , ousar e experimentar ? Acredito que esta questão fique clara no 

próprio clima de prazer e  de criação estabelecido , no incentivo diário ao pensamento 

divergente , no respeito às diferenças . 

A sensibilidade do educador sabe identificar quando e o quanto o aluno 

necessita de apoio e sugestões em seu trabalho  , assim como quando ele já é capaz de 

seguir seu percurso somente com a certeza de que o professor é um orientador a apoiá-lo .  

Considero que tinha certa aversão ao “ laissez-faire”  , até pelo que já conhecera 

e ouvira sobre o Ensino da Arte . Queria algo além disto para o trabalho que tentava 

realizar. Procurava o uso das diferentes linguagens enquanto forma de expressão , talvez 

como resquício da política do professor polivalente e também  porque reconheço até hoje 

que as dinâmicas em diferentes linguagens são  realmente muito prazerosas  e ricas , embora  

representem hoje apenas parte do processo que busco alcançar . 

Hoje consigo enxergar-me naquela época, refletindo um período de transição do 

Ensino da Arte , em que o resgate pela dignidade da área de conhecimento se dava pelo 

estabelecimento e uso de elementos formais , conteúdos , objetivos e planejamentos de 

todos os tipos. Parecia que por não nos considerarem “sérios” , teríamos que nos “trajar de 

seriedade”, usando todos os adereços que fazem do ensino algo chato e falido, 

tecnicista,distante da prática e artificial . 

Refletia em minhas incertezas esse momento de transição . Não ao 

espontaneísmo , mas também não ao formalismo estéril. E isso não era nada fácil., 
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principalmente porque me encontrava num Colégio que possuía uma estrutura tradicional e 

hierárquica , cheio de exigências desta ordem , onde um certo  “pedagogês arcaico” parecia 

ser a língua predileta para que grande parte das pessoas se comunicassem. 

A necessidade de estruturar , sistematizar , traçar objetivos e procedimentos 

avaliativos  era quase um “cânone” a ser seguido por parte do “exército” de coordenadores e 

supervisores que a cada ano se tornava maior. Tudo para dar o melhor suporte possível aos 

professores ,para orientá -los , suprir suas possíveis faltas , falhas e deficiências nas 

metodologias que estavam sendo implementadas .  

Sempre questionei-me se o que era apresentado ao professor era mesmo o 

melhor caminho. Não  gostaria que escolhessem caminhos para mim, queria ter pares para 

discutir questões , brigarmos juntos pelo que acreditássemos ou até mudarmos juntos de 

caminhos ,se julgássemos  melhor . 

Também perguntava-me sobre a qualidade desse professorado que acabara de 

ser selecionado num concurso público e já era considerado incapaz e deficiente de 

antemão,passando por treinamentos  exaustivos . 

Neste aspecto , folgava-me saber que na visão de muitas pessoas Arte não era 

prioridade , desta forma tão cedo aquela estrutura não se incomodaria com o que eu pudesse 

estar fazendo em sala de aula . 

Entre uma infinidade de práticas , os arte-educadores divergiam e muitos 

perdiam-se de seus pares , na procura de caminhos . 

Não era contudo, o meu caso . Tinha segurança no que propunha  , pois via bons 

resultados do que fazia nos outros lugares  onde trabalhara -sustentada pelas outras redes - e 

ali mesmo , já começava a ver resultados positivos , tendo a criança como o melhor 

termômetro.     Acreditava estar no caminho certo . 

No ano seguinte a colega da tarde  passou a atuar em uma função 

administrativa,  mas ganhei mais três  companheiras de equipe , pois a escola ampliava seu 

oferecimento de séries e , conseqüentemente , o quadro de professores nas  atividades . 

Fiquei super entusiasmada com as colegas ! Finalmente poderia aspirar por  um grupo com 

o qual pensar arte , discutir questões , trocar sugestões.  

Trabalhávamos duas pela manhã e duas à tarde . Uma das pessoas do turno da 

tarde está até hoje no grupo . Transformou-se não só numa ótima companheira de trabalho 

mas numa  verdadeira parceira de vida  , de ideais e sonhos .  Juntas até hoje nos lançamos 

em verdadeiras odisséias  para  o respeito e a ampliação do espaço da Arte na escola . Do 
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trabalho na sala de aula já criamos um Espaço Cultural e temos mil planos que perpassam 

projetos,  ONGs  e muitas outras aventuras ... 

A outra vaga da tarde , já nesse segundo ano de trabalho ,  recebeu três pessoas 

diferentes, num verdadeiro rodízio de professoras que completavam sua carga em Arte ou 

que se viam obrigadas a sair por “inadaptação” à dinâmica das atividades ,ou mesmo  por 

serem necessárias ao núcleo comum , durante o ano letivo . 

Como a Unidade Escolar ainda se encontrava em fase de estruturação , tais 

percalços faziam parte do processo .  

Vale destacar que , apesar destas dificuldades ,  sentia  apoio por parte da  

coordenação e supervisão pedagógica da escola ,  não só com relação ao trabalho que 

realizava , mas também com relação à seleção de professores para a atividade de Arte , 

quando algumas  vezes fui consultada a respeito da escolha de currículos . 

A situação do rodízio na equipe era péssima para todos , na medida em que o 

investimento naquele profissional que já começava a se interessar pela atividade e, muitas 

vezes não desejava sair, tinha que ser reiniciado com outro colega .  

Perdia-se a continuidade , a unidade da equipe , tendo-se mal tempo para 

amadurecermos questões . 

Quando pensávamos em avançar nas discussões , voltávamos ao básico com 

alguém que às vezes chegava a desconhecer mais a área de arte que os próprios alunos, pelo 

fato de nunca  tê-la vivenciado , enquanto aluno e não dominá-la, enquanto linguagem. 

O fato de sermos todos oriundos do concurso de 1a a 4a séries do ensino 

fundamental trazia a dificuldade de nem todos termos  formação concluída na área .  Até 

mesmo pela nossa faixa etária, muitas de nós estávamos  com a  graduação e/ou pós-

graduação em  curso .  

Na época expus este fato à direção da unidade escolar que informou-me que  

muitos dos professores que atuavam  no Departamento de Desenho e Educação Artística e, 

que lecionavam na  5a e 6a  séries do Ensino Fundamental , não possuíam formação 

específica16 .Tais professores haviam sido absorvidos pela instituição  , em sua grande 

maioria ,  num período em que não havia concurso público , mas sim indicação de nomes 

para a função . Era o uso do chamado “Artigo15 ”, dispositivo legal do MEC que autorizava 

a contratação  de pessoal pela direção geral do Colégio . 

                                                 
16 O Colégio não oferecia Educação Artística para a 7a e 8a séries do Ensino Fundamental e nem para o 
Ensino Médio . Esta atividade era substituída na grade curricular por Desenho Geométrico. 



 45  

Curioso destacar entretanto , que para outras disciplinas do Colégio o artigo em 

questão não era utilizado , realizando-se concurso de provas e títulos  para docentes , em 

que se exigia formação específica na área de atuação . 

Como a escassez dos cursos de formação de professores no ensino da arte era 

muito grande e a prática realizada era a da livre expressão ou a do artesanato, enquanto 

trabalhos manuais , devia vigorar a mentalidade de que  bastava que o candidato fosse 

“habilidoso” na área .17  

Tais circunstâncias levaram a Direção da Unidade a optar pelos recém-chegados 

na instituição que cursavam bacharelados , licenciaturas, cursos de especialização ou pós –

graduação na área , ou mesmo  que atuassem em áreas afins .  

Apresentei o projeto de trabalho que formulara para o Ensino de Arte de CA à 

4a séries do Ensino Fundamental , a fim de que fosse avaliado pelo grupo e,  em seguida , o 

entreguei à Direção da Unidade e à Secretaria de Ensino  do Colégio Pedro II , também para 

fins de avaliação .  

Com a inauguração da Unidade Escolar  Humaitá II e posteriormente  , Engenho 

Novo II , passei a assumir a  coordenação e implementação do trabalho em todas as 

Unidades  Escolares , sendo necessária a minha saída das turmas de São Cristóvão II. 

As equipes de Arte das quatro Unidades Escolares possuiam formação 

diferenciada , em sua maioria .Conseguimos selecionar artistas plásticos , pedagogos , 

psicólogos , arte-educadores , professores de História , Língua Portuguesa e Literatura , 

além de assistentes sociais . Todos incrivelmente, por algum motivo , ligados à arte !  

Esta diversidade de saberes trouxe-nos perdas e ganhos ao  longo dos anos . Se , 

por um lado , deu-nos um incrível trabalho para tentarmos nivelar um conhecimento básico 

sobre o Ensino da Arte , por outro , deu-nos uma incrível visibilidade na tessitura de um 

Programa de Ensino que  visasse diversos aspectos da Arte , que transdisciplinar por 

natureza , termina por se  oferecer à tessitura em diferentes saberes .  

Este período, apesar de muito laborioso ,foi também muito recompensador e 

produtivo .  

Aos poucos , necessitei convencer a Chefia de Departamento do Ensino 

Fundamental de que não era qualquer professor que poderia lecionar arte para crianças . 

Tratava-se de um trabalho específico e o mínimo de formação na área deveria ser 

                                                 
17 Felizmente, hoje a situação do Departamento de Desenho e Educação Artística do Colégio Pedro II 
encontra-se regularizada , com a realização de Concurso Público de Provas e Títulos para a seleção de 
professores. 
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respeitado.Estávamos investindo nisso e o rodízio de profissionais quebrava a unidade de 

trabalho .  

O reconhecimento inicial não existia . A visão de arte que prevalecia era a de 

“redentora de talentos” , de  “válvula de escape ” para a livre expressão dos sentimentos , da 

criatividade ou da fértil  imaginação infantil .  

Esta postura estava arraigada à formação das pessoas e percebi que não deveria 

falar ,mas mostrar um trabalho diferente , do contrário, só estaria colecionando inimigos que 

pensavam ser má vontade de minha parte não querer produzir dois mil adereços de mão 

para as crianças que ficariam belíssimas acenando ráfias na Festa do Fogo Simbólico ou que 

me olhavam com o “olhar enviesado”, diante dos  discursos  que fazia  nos Conselhos de 

Classe , onde  sempre lembrava sobre a importância de um ensino criativo em todos os 

espaços da escola , no qual  a criança pudesse aprender outros conteúdos de outras áreas 

cantando, brincando , pintando e recortando .  

Muitos colegas pensavam ser esta “a minha tarefa” , negando às crianças este 

tipo de oportunidade em suas atividades . 

Não adiantando impor uma visão , o menos ruim era deixá-los achar que o 

professor de arte não podia ser qualquer pessoa porque deveria ser alguém “sensível , 

paciente e muito delicado” ; uma espécie de “Branca de Neve” projetada ao ensino das 

“sensibilidades ”. 

O mais importante era que as equipes de Arte das Unidades Escolares II reunia 

um ótimo grupo de profissionais . A grande maioria escolhera arte por opção , por vincular-

se a ela de alguma maneira , em sua vida , o que era ótimo!  

Decidi investir no grupo . Hoje compreendo que este esforço se deu através de  

uma política de formação continuada de professores ,permeada por uma multiplicidade de 

trocas contínuas: a rede de conhecimentos . 

Abrimos mão de um percurso individual e demos espaço à trajetória coletiva ; 

naquela época a única  saída possível para a produção de novas práticas, que viessem a 

questionar e a transformar a estrutura vigente . 

Somente convivendo com outras maneiras de se conhecer , pensar e produzir 

arte , as pessoas talvez entendessem o discurso. A forma como nos auto-conduzíamos a uma 

dinâmica de formação continuada de professores configurava-se como algo bem  diferente 

àquela imposta aos “professores regentes”, hoje chamados “professores de núcleo-comum”. 

As direções das Unidades Escolares sempre colaboraram , em relação à  

montagem dos horários ,   para que pudéssemos  nos reunir em um dia comum .  
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O começo do trabalho foi muito pesado . Reuníamos todas as professoras de 

todas as Unidades Escolares II no mesmo dia e horário . Tínhamos praticamente um dia 

inteiro , a cada semana , para trabalharmos . 

Compúnhamos um colegiado e tínhamos como objetivo principal  a tessitura de 

um trabalho de ensino e aprendizagem da arte .  

Os problemas de todas as unidades pertinentes a nossa equipe eram discutidos 

por todos , as dificuldades e experiências bem sucedidas também . 

Não era rara a troca de livros , textos , reportagens sobre os temas que 

trabalhávamos . Neste dia da semana , planejávamos cinco séries (C. A. à 4a série)   para um 

período de duas semanas , preparávamos materiais para todas as turmas , discutíamos os 

materiais impressos , que costumava distribuir antes das reuniões para as colegas e 

levantávamos novas estratégias de trabalho , em função da receptividade das crianças .  

Desta maneira , surgiam idéias como a montagem de um acervo de imagens em 

todas as Unidades , a inserção de novos materiais , a vinda de uma peça de teatro , o convite 

para um colega de outra  escola vir mostrar seu trabalho ou ministrar algum curso que nos 

interessasse .  

Em geral, eram convidados nossos professores dos cursos individuais que 

realizávamos no Parque Lage , no MAM , no Centro de Artes de Laranjeiras , na Escolinha 

de Arte do Brasil , no Teatro do Oprimido , no TEAR e em instituições congêneres . 

Por vezes ,eu mesma ofereci dinâmicas cênicas e propostas integradas às 

colegas , sendo todas as atividades sempre  abertas aos demais professores da escola , que 

quase nunca apareciam por estarem ocupados em outras atividades . A freqüência maior 

ficava por conta de colegas da equipe de Música , de Literatura ou do Setor de Orientação 

Educacional e Pedagógica . 

A instituição custeava nesta época consultores para as áreas de Ciências , 

Língua Portuguêsa , Estudos Sociais e Matemática , a fim de elaborar o Programa Geral de 

Ensino das Unidades II  ( Pedrinhos ) e para formação continuada  de professores na 

proposta  metodológica adotada .  

Sabedoras de que “naquele momento a prioridade era o núcleo comum ”, 

optávamos por investir em nossa própria formação continuada e , foi assim que custeamos 

nossos cursos e elaboramos nossos próprios programas de trabalho , unindo a pesquisa de 

experiências bem sucedidas e programas  de ensino da área , como era o caso da análise do 

material do Laboratório de Currículos ou da Proposta Curricular do Município do Rio de 

Janeiro à prática e experiência do Ensino da Arte  que trazíamos de  outras instituições  e do 
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próprio Colégio Pedro II , que já nos apresentava significativas diferenciações , em termos 

de clientela atendida , expectativas e repertório cultural . 

Com a criação da Unidade Tijuca II , tornou-se praticamente impossível dar 

conta desta forma de quatro Unidades Escolares . Na verdade , atuava como coordenadora , 

supervisora , dava cursos , estabelecia contatos , contratava pessoas , participava de 

inúmeras reuniões e o colégio parecia crescer em progressão geométrica , em estrutura , 

problemas e necessidades . 

Senti que a estrutura que se formava era muito diferente da que propúnhamos no 

grupo de arte e acreditava que o básico já havia sido construído. As pessoas e as Unidades 

Escolares , dentro de suas características próprias,  necessitariam ter seu próprio 

coordenador de Arte, tomando junto a seu grupo local suas próprias decisões . 

Precisava também estabelecer prioridades . Optei por São Cristóvão por ter sido 

ali o início do trabalho , por apresentar, a meu ver ,a clientela mais diversificada e, 

conseqüentemente um repertório bem diferente ; pelos espaços físicos pelos quais havíamos 

lutado e justificado necessidades (agora tínhamos duas salas ambientes geminadas e um 

amplo depósito ) , além de configurar uma equipe na qual a maioria das pessoas havia se 

mantido e se mostrava super interessada em permanecer,  numa  proposta  de investimento . 

Os encontros entre as Unidades  Escolares continuou acontecendo , inicialmente 

em São Cristóvão e , posteriormente, como rodízio em todas as outras  Unidades, para que 

evitássemos uma centralização .  

Isto chegou a não ser muito bem visto por algumas pessoas que agora 

questionavam o porquê daquele grupo, já com coordenações próprias, não se restringir as 

suas Unidades de origem e permanecer se encontrando .  

À medida que a estrutura crescera , começava a se estabelecer um certo 

sentimento etnocêntrico em relação às Unidades Escolares II , inclusive com uma certa  

competição  subliminar entre propostas de trabalho , em diferentes áreas, o que alguns 

gostariam de ver estendido ao Ensino da Arte.  

Mas a nossa história era muito adversa da história das outras equipes,  primeiro 

porque já tínhamos um quadro geral muito difuso em nossa área de conhecimento, o que fez 

com que nos aproximássemos para uma busca de caminhos e tessitura de sentidos ; em 

segundo lugar , porque nunca havíamos estabelecido uma relação hierárquica entre as 

pessoas , éramos todas colegas , todas jovens e sem dar a menor importância a cargos e 

títulos como clichês do conhecimento , que passavam então a ser muito estimulados nas 
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outras áreas de conhecimento . O que produzíamos era produto do grupo  , de todas, sem 

distinção.  

Manhães (1995), refletindo sobre a formação continuada de professores , a 

partir da tessitura do conhecimento em rede , ressalta o investimento numa experiência de 

pedagogia interativa e dialógica , afirmando que    

 

               “A troca de experiências e de saberes consolida espaços de formação 

mútua , nos quais cada professor é chamado a desempenhar , simultaneamente , o 

papel de formador  e de formando , em redes coletivas de trabalho , nas quais outros 

sujeitos são chamados  de diferentes e múltiplos espaços para ajudar nessa 

formação.  Quando quem faz coletiviza esse fazer , por meio da linguagem do saber-

fazer , ensina e aprende com seus pares”   (p.5) 

       

                  Era justamente como nos sentíamos , em encontros  prazerosos , onde ríamos 

muito das atividades “enlouquecedoras” que inventávamos, produzíamos com prazer e, 

mesmo assim, por incrível que pareça , isto não era bem visto por algumas pessoas . 

Julgavam-nos , com certeza , fora da postura comum de um planejamento , onde 

não se arrasta mesas para mostrar um jogo , onde não se coloca uma música para explorar 

atividades , não é de bom tom pintar-se , espalhar-se milhares de imagens ou escrever-se,em 

meio a esboços , recortes e fragmentos de livros . 

Além disto , ficava a dúvida : que prazer e interesse era aquele que fazia os 

professores de diferentes Unidades se encontrarem , independentemente  e sem a imposição 

do esquema administrativo e pedagógico do Colégio ? Que ameaças estes encontros 

poderiam causar à manutenção  da estrutura vigente ?  

Aos poucos , com o passar dos anos , novos colegas foram incorporando-se à 

equipe , antigos foram optando por novas oportunidades  , mas um determinado núcleo 

tendeu a permanecer , apesar dos percalços e adversidades administrativas e pedagógicas 

pelas quais passamos . 

As Unidades Escolares cresceram , atendendo a novas séries , o horário 

disponível ficou cada vez menor e, por uma questão institucional de cumprimento de carga 

horária docente , ficou inviável o encontro da maneira como acontecia antes .  

Todas as colegas das diferentes Unidades Escolares tinham aulas a dar no dia da 

semana em que costumávamos nos encontrar , ficando inviável a realização de cursos , pelo 

fato da carga horária para o planejamento ter se reduzido a dois tempos/aula . O  encontro , 

infelizmente , passou a ocorrer somente entre os coordenadores das Unidades Escolares. 
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Pelo fato de ter assumido outras responsabilidades  profissionais , já havia me 

afastado definitivamente da coordenação  de arte . 

Os encontros , antes semanais , passaram a acontecer de forma mensal ou 

bimestra , somente com os coordenadores e na presença da Chefe de Departamento do 

Ensino Fundamental , quando ela  “julgasse necessário” . 

Talvez , se o grupo tivesse se estabilizado , não tivéssemos vivenciado tantos 

problemas como os que enfrentamos nos anos que se seguiram . 

O rodízio de profissionais nas equipes de Arte tornou-se uma constante em 

algumas Unidades , ocorrendo mais dificilmente nas unidades São Cristóvão II e Humaitá 

II, locais onde a maioria dos professores tinha formação na área, haviam realizado os cursos 

de formação contínua que propusemos e estabeleciam um vínculo com as atividades 

artísticas que ia além dos muros da escola , pois pintavam , esculpiam ou pensavam arte, 

colecionando livros, e fitas sobre o tema ,  iam  constantemente a exposições , assistiam  a 

palestras e debates. 

Tornou-se cada vez mais difícil negociar a entrada de professores com alguma 

formação na área para as outras Unidades . A impossibilidade de abertura de concursos 

públicos pelo governo federal , “obrigava”os diretores a priorizarem o núcleo – comum , 

removendo  professores das equipes de Arte  para suprir as faltas em Matemática, Ciências, 

Língua Portuguesa e Estudos Sociais.  

Algumas equipes de arte tornaram-se verdadeiras “colchas de retalhos” , com 

vários docentes completando sua carga horária em arte , dando 4 ou 6 tempos/aula e muitas 

vezes até sem horário de planejamento coletivo , sem o menor vínculo com o trabalho ou a 

equipe. 

Sem a possibilidade da formação continuada , estas pessoas tinham que buscar 

uma formação na área por conta própria , o que era muito mais desestimulante e ao 

coordenador do trabalho  ficava a tarefa “ milagrosa” de alfabetizar esteticamente  este 

professor , em dois tempos-aula por semana. Curiosamente , o mesmo tempo que era 

oferecido à alfabetização estética da criança . A professores e alunos restava somente o 

desafio de aprenderem juntos , conhecerem praticamente ao mesmo tempo o mundo da 

Arte.18  

                                                 
18 Na gestão do Prof Wilson Choeri, a possibilidade de lotação no Departamento de Desenho e Educação 
Artística , oferecida às professoras que já atuavam  na atividade de Ensino da Arte , de CA à 4a série do 
Ensino Fundamental , pôs fim à “querela do rodízio”, possibilitando-nos finalmente a segurança da 
continuidade de trabalho que tanto almejávamos. 
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              As alterações e as mudanças dos planos pedagógicos gerais do Colégio para o 

Ensino da Arte não passaram mais pelos professores e cada vez menos correspondem à 

realidade de alguma das quatro Unidades do Colégio . 

               À medida que não pudemos mais nos encontrar , as alterações e criações não 

puderam mais ser compartilhadas por todo o grupo e, salvo as especificidades de cada 

Unidade , este fato terminou por gerar trabalhos com diferenças estruturais , que tangem não 

só à organização de conteúdos , mas principalmente  quanto à concepção de  ensino e 

aprendizagem da arte . 

Fundamentalmente, preocupam-me questões teóricas, conceituais  e 

metodológicas que permeiam todo o trabalho e que nunca mais voltaram a ser discutidas , 

por falta de tempo , por falta de encontro e talvez pela falta de disponibilidade  de todo o 

grupo para encarar  as reais  dificuldades que hoje  se apresentam.  

Assim que saí da implantação geral do trabalho em todas as Unidades , pude 

dedicar-me mais ao trabalho  em  São Cristóvão e passei a ter uma melhor visibilidade das 

conquistas que já havíamos realizado , enquanto equipe e dos problemas que se impunham , 

de ordem local .  

Eram tantas informações que permeavam o meu dia-a-dia, procedentes de 

diferentes  Unidades Escolares , que essa coordenação já estava se tornando algo mais 

técnico , distante do cotidiano de cada Unidade .  

Ao analisar o paradigma científico que vem a desprezar as práticas cotidianas, 

Certeau (1994) utiliza-se  belamente da imagem de uma mega-cidade (Nova York) , vista de 

seu ponto culminante (110o andar do World Trade Center ) . Esta visão do longe , do todo , 

que evidencia o distanciamento e o fora , a transforma num bloco imenso e estático; amorfo. 

Do alto , do distante , temos acesso ao conjunto , mas escapa-nos a vida , o 

movimento , a complexidade , as múltiplas práticas , o cotidiano em suas táticas de atuação .  

Era como já começava a me sentir , com um “olhar de Ícaro”, sobrevoando 

“totalidades” de Unidades Escolares , mas  impotente para  entender e resolver questões que 

cabiam aos inseridos  naquele cotidiano escolar , aos que vivenciavam aqueles mundos 

povoados de valores , emoções, e sentidos.  

Retornei às turmas e , junto com as colegas de São Cristóvão II , passamos a 

realizar uma verdadeira “doutrinação”  junto às colegas do núcleo - comum ,no que 

achávamos que era fundamental , explicando o que fazíamos .  

Queríamos esclarecer o porque estávamos sempre  resistentes a fazer os mil 

vidrinhos pintados para o Dia das Mães ou que não havia sentido passarmos a realizar 
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tarefas em sala de aula , em função das efemérides do ano : dia da criança,  dia do índio , dia 

do folclore , festa junina e outras festividades . 

Quando achávamos que a questão estava esclarecida , surgia alguém num 

Conselho de Classe ou  em reunião da escola para dizer “Mas gente , é Natal ! Arte tem que 

colaborar de algum jeito ” , como se a questão passasse pela falta de “solidariedade 

humana” . 

A postura modernista do Ensino da Arte estava estratificada na formação e no 

entendimento das pessoas . Julgavam que nós não tínhamos conteúdos . Tudo passava como 

se não quiséssemos colaborar com o colega ou  com o sucesso das festinhas .   

Aos poucos e , com muito jogo de cintura para não ferir suscetibilidades  , 

através do trabalho das crianças que levávamos para os Conselhos de Classe  ou das 

Exposições Anuais de Trabalhos  , onde começamos a expor também o processo , a 

proposta que sustentava a criação plástica,  começamos a sensibilizar  um ou outro colega, 

funcionários , responsáveis, supervisores, coordenadores , diretores .   

Fato é que , com o tempo , impusemos uma marca que levou as pessoas a não 

nos proporem mais este tipo de integração  , que envolvia festinhas ou o “Daria para você 

me quebrar um galho ?” , a ilustração do passeio ao zoológico ou as famosas  maquetes de 

Estudos Sociais . 

Até hoje não sei se esta questão se encontra solucionada. Vejo que uma parte do 

corpo docente admira os trabalhos que as crianças fazem , mas não saberiam diferenciar se 

aquele produto reflete uma outra prática diferente do espontaneísmo modernista ; outros 

entendem a proposta e a apoiam integralmente e existem também os que acham tudo muito 

bonito mas, ressentem-se  de que esses trabalhos não sejam as ilustrações de suas aulas , 

pois  “ajudaria muito na integração e na compreensão de seus conteúdos “.  Como se o 

trabalho com conteúdos estéticos e o desenvolvimento da imaginação criadora não fossem 

suficientes para os alunos no acesso e compreensão de outros conteúdos , em outras  áreas 

de conhecimento. 

Há ainda os que entendem que nossa postura  em relação ao Ensino da Arte é 

muito séria e específica , devendo ser utilizada com adultos  ou em ateliers  ,pois “até obras 

de arte são mostradas e analisadas” . Com certeza um tipo de trabalho para “ crianças 

talentosas” . 

Uma questão sempre persistia  em nossos encontros:      

Porque tanto desprezo com os saberes vinculados ao fazer ? 
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Por que o que “faz”- como se a Arte não incluísse pensamento- tem que estar 

sempre a reboque do que “pensa” ? Só o “pensar” pode ser considerado como “saber”? 

Após alguns anos ,  muitos colegas passaram a se aproximar com propostas de 

integração.  

Era o final dos anos oitenta e a questão da  integração passava a  se configurar 

como  a palavra de ordem para os bons currículos escolares . Contudo , terminou por 

transformar-se numa verdadeira “camisa de força ” em muitas escolas , dando origens a 

sérias distorções pedagógicas .  

Ficamos animadas em participar , até percebermos que a expectativa com 

relação a nossa participação ainda era muito vinculada a uma postura modernista.  

Curiosamente , hoje assisto o mesmo ocorrer com relação à tão proclamada  

“interdisciplinaridade” . 

É incrível como em Educação mudam-se os clichês e permanecem as dúvidas, 

as distorções  , as mesmas práticas . 

Lembro-me que os coordenadores e equipes deveriam integrar conteúdos a todo 

custo . Montavam  verdadeiros quebra-cabeças , analisando em que aspecto um conteúdo ou 

um objetivo poderia ser relacionado a outro;  uma gincana do  “quem descobriu o que tem a 

ver com o quê ” .  

Fechávamos sistemas integrados que eram  passados para todos os professores 

e, conseqüentemente aos alunos . 

Durante anos assisti de tudo : integrações onde todos falavam sobre o mesmo 

tema , integrações onde elencava-se  objetivos comuns , integrações onde os conteúdos 

similares eram analisados e comparados , integrações onde estratégias  comuns  eram 

elaboradas , oriundas de conteúdos diferentemente abordados .  

Parecia que , quando cansados de um tipo  , os educadores destinavam-se a uma 

outra maneira de integrar . No papel , planejamentos belíssimos , na prática ,as mesmas  

posturas em relação à aprendizagem e ao ensino , filosoficamente ,a falta do diálogo ,da 

discussão , da identidade . Por muitas vezes me perguntei se era necessário tudo isso para 

que uma criança aprendesse seja lá o que for .Sempre acreditei que a criança fosse capaz de 

problematizar e estabelecer relações por si mesma . 

Sempre testemunhei que , quando há liberdade para aprender , os próprios 

alunos levantam questões , buscam fontes e estabelecem  relações fantásticas entre 

diferentes áreas de conhecimentos . A tão buscada  síntese dá-se interna e individualmente  
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e o conjunto dessas sínteses que  se tecem no coletivo, dá-se em verdade, através de um rico 

processo de intertextualidade . 

Se diante das problematizações , a criança sente-se com liberdade para expor 

seu pensamento , “linkando” possibilidades e puxando fios de diferentes saberes que podem 

ajudá-la a solucionar questões , a integração se dará de modo transdisciplinar, onde não 

existirão fronteiras de conhecimentos , mas o exercício  do pensar , que independe do uso  

de técnicas e de  programas educacionais “pseudo” integrados e interdisciplinarizados . 

Contudo, é necessário que nós , professores estejamos abertos a esse fluxo , 

encaminhando a busca das fontes , a pesquisa , a troca ,  flexibilizando com criteriosidade, 

apontando possibilidades ... 

Mas como conduzir  este processo quando estas práticas não existem entre nós, 

enquanto grupo de trabalho? 

Encontramo-nos , sob um outro viés, mas da mesma forma , a observar escolas 

que fazem listas de conteúdos, habilidades e competências , preocupadas com os  passos de 

cada aprendizagem , como se isto ocorresse de maneira linear , estanque e no vácuo .  E 

tudo isto , por incrível que pareça , tal como na “integração” de outrora ,agora surge em 

nome da  “interdisciplinaridade” , tentando limitadamente dar conta da  complexidade do 

pensamento humano . 

Penso que as integrações a serem propostas ao Ensino da Arte devam 

primeiramente respeitá-lo  enquanto área de saber , campo de conhecimentos , linguagem. 

Como linguagem , a arte precisa ser  pensada , elaborada , produzida 

criativamente . Ao ser “linkada” a outro conhecimento , este encontro deve ser producente 

para ambos os conhecimentos , acrescentando à maneira como se pensa,  se lê, se produz e  

se critica a  arte também . Arte não é só ilustrativa . É pensamento-ação , é saber-fazer, é 

produção de subjetividades e descoberta de diferenças,  alteridades e  identidades 

interculturalmente tecidas, a partir das pluralidades e complexidades , presentes nas relações 

e no real. 
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Investindo em novos paradigmas : a produção de novos 
agenciamentos,  enlaces  e  significações ... 
 
 

Continuando a realizar leituras sobre o Ensino da Arte ,  defrontei-me com os 

livros da Professora Ana Mae Barbosa e encantei-me com a forma clara e objetiva como  

ela  até hoje contextualiza a situação do Ensino de Arte em nosso país , de como denuncia o 

descaso pelo qual todos aqueles que se dedicam a esta área já passaram , que vai das 

políticas governamentais ao colega  que considera todas estas atividades como um “ spray 

cultural” a perfumar o currículo . De como reivindica direitos  à area das Artes e das 

Simbolizações  e de como levanta como palavra de ordem à conjuntura nacional  e à 

“anemia teórica ” o estudo e a pesquisa  . Isto sem falar na análise que faz  sobre fatos 

relevantes ao Ensino da Arte e de como aponta perspectivas de ação . 

Os relatos de experiências realizadas por Ana Mae e sua equipe no Museu de 

Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e os estudos e  pesquisas realizadas pelo 

curso de pós – graduação da ECA/  Universidade de São Paulo , fizeram com que  me  

questionasse sobre a importância que a imagem tinha para o ensino e, em especial para o 

Ensino da Arte , por  constituir-se  em sua matéria – prima . 

Ana Mae criou  e aplicou no final da década de oitenta  e início da década de 

noventa , período em que dirigiu o Museu de Arte Contemporânea da USP, uma proposta de 

trabalho para o ensino e a aprendizagem da Arte  que passou a ser conhecida como 

“proposta triangular ”.  

Segundo Barbosa (1998) , a proposta apresentava dupla triangulação.     A 

primeira dizendo respeito a sua gênese , às influências que recebeu .      Destacam-se neste 

sentido : 

. As Escuelas de Pintura al Aire  Libre do México (1913e1920a1933), 

movimento modernista do Ensino da  Arte que privilegiava a idéia da Arte não só como 

livre expressão , mas como Cultura .Tal movimento teve forte influência sobre o Muralismo 

Mexicano . 

.  O Critical Studies Inglês , que também enfatiza a Arte , enquanto expressão e 

resgate cultural . 

.  O Movimento de Apreciação Estética e o DBAE americano ( Disciplined 

Based Art Education ) , trabalho desenvolvido pelo Getty Center of Education in the Arts , 

que privilegia a Produção , a História da Arte , a Crítica e a Estética . 
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Tais influências foram reelaboradas e adaptadas a nossa realidade política , 

social  e cultural , numa dinâmica de processo ensino-aprendizagem que se efetivava através 

de três ações básicas em relação à imagem : a leitura, a  contextualização e  a  criação  , 

dando origem à  segunda triangulação. 

Barbosa (1998) confere destaque também à influência que o movimento de 

crítica literária e ensino da literatura  americana Reader-Response  exerceu sobre a ênfase 

dada ao processo de leitura de imagens. 

Barbosa , ao clarificar a abordagem dada à leitura , afirma que 

 

                   “Foi ,entretanto, o movimento de crítica literária e ensino da 

literatura americana Reader Response que , em diálogo com nossa especificidade 

terceiro-mundista , inspirou a designação de “leitura de obra de Arte “para um 

dos componentes da triangulação ensino-aprendizagem. 

                    O movimento Reader Response não despreza os elementos formais, 

mas não os prioriza como os estruturalistas o fizeram ; valoriza o objeto , mas 

não o cultua como os desconstrutivistas ; exalta a cognição , mas na mesma 

medida considera a importância do emocional na compreensão da obra de arte . 

O leitor e o objeto constroem a resposta à obra numa piagetiana interpretação do 

ato cognitivo e, mais ainda, vigotsquiana interpretação de compreensão  do 

mundo . Assimilação e acomodação na relação leitor-objeto ( reader-response )  

são os  processos fundamentais que se impõem .A opção pelo fundamental se 

justifica , no caso do meu país , pois fundamentais  são nossas necessidades 

educacionais . Trata-se de um país com alta percentagem de crianças fora da 

escola , muitas das quais vivem na rua , sendo destruídas por aqueles que as 

deviam proteger e de professores sem formação específica porque a sociedade 

pouco valoriza a educação . 

                     Daí a ênfase na leitura : leitura de palavras , gestos , ações , 

imagens,  necessidades , desejos , expectativas , enfim , leitura de nós mesmos e 

do mundo em que vivemos . Num país onde os políticos ganham eleições através 

da  televisão, a alfabetização para a leitura é fundamental , e a leitura da imagem 

artística , humanizadora . Em arte-educação , a proposta triangular , que até 

pode ser considerada elementar se comparada com os parâmetros educacionais e 

estéticos sofisticados das nações centrais , tem correspondido à realidade do 

professor que temos e à necessidade de instrumentalizar o aluno para o momento 

em que vivemos , respondendo ao valor fundamental a ser buscado em nossa 

educação : a leitura , a alfabetização . ( p.34-35 )    

       .      
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A  proposta triangular se configura hoje como mais uma proposta ao Ensino da 

Arte , considerada como pós-modernista ou contemporânea , como todas as propostas que 

passaram a considerar a arte enquanto campo de conhecimentos a serem estudados e 

pesquisados , enquanto  linguagem a ser elaborada , enquanto sentidos a serem expressados, 

diferenciando-se portanto dos pressupostos modernistas do Ensino da Arte , que 

destacavam, na maioria das propostas , somente a livre expressão e a criatividade .  

Vale ressaltar que todas as propostas para o  Ensino da Arte não passaram e não 

passam de referências para que nós, professores , comecemos a puxar os fios , desfazendo 

novelos , buscando origens , num processo de pesquisa , estudo e descoberta de nossos 

próprios caminhos . 

Somos nós que temos que nos lançar em mais esta aventura ,  no desejo de 

conhecer e  de produzir arte .  

E , junto a nossos alunos , investirmos em diferentes abordagens , comparando 

processos , criando a nossa própria metodologia , adaptada às  necessidades e realidade 

onde estamos mergulhados , aos nossos saberes , filtros críticos ,  sensibilidades e 

consciência estética .  

Foi nesse espírito que começamos , em função dos primeiros contatos com a 

proposta triangular , a refletir sobre a nossa prática . 

Já trabalhávamos muito com o uso da imagem , utilizando-a para ampliar 

repertório imagético , enriquecendo um desenho ou uma pintura quando uma criança 

apresentava dificuldades , mostrando imagens em conversas informais , quando falávamos 

de determinado tema , mas o uso sistemático de imagens, em especial as obras de arte, 

norteando as atividades, não existia em nosso trabalho . 

Atualmente penso em  como fazíamos um trabalho até certo ponto estrutural e 

sistêmico sobre os elementos da linguagem plástica que ,após tantas vivências ,apresentava 

como fruto belíssimas criações  realizadas pelos alunos, mas não  as relacionávamos  com a 

produção artística local e universal .  É como se parássemos no meio do processo . É como 

se as crianças aprendessem a fazer versos e rimas , sem terem acesso à beleza dos poemas .  

Felizmente ,  os próprios alunos, pelo estabelecimento de relações , deviam dar 

continuidade a este  processo , pelos diferentes caminhos da vida .  

Nossa  programação pedagógica  inicial  priorizava a vivência e a expressão .  

Os elementos  das linguagens cênica e plástica eram apresentados paulatinamente , através 

da pesquisa , manipulação e criação . 
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O uso de Projetos e Temas em algumas séries ampliava a possibilidade de 

integração  com outras linguagens expressivas e outras áreas curriculares . 

Cor , corpo, drama ,  movimento , espaço ,textura , linha , luz e sombra, figura e 

fundo , forma e tempo eram alguns elementos das linguagens plástica  e cênica explorados 

em todas as séries . 

A leitura trouxe - me um grande alento no sentido de que as dificuldades eram 

comuns  e de que estávamos no caminho certo , no sentido da pesquisa e da procura . 

Lembro-me que após despertar para o fato de que  existia uma infinidade de tipos de 

imagens a serem exploradas pela escola , passei a só pensar nisso por um bom tempo . 

Imaginava que a TV , o vídeo , o cinema e a propaganda  deveriam também fazer parte de 

nossa programação pedagógica e fui chamada de “louca” por toda a equipe quando , 

faltando somente dois dias para entregarmos a programação pedagógica do ano seguinte ,  

insisti para que incluíssemos na programação da terceira série “Os Meios de Comunicação 

de Massa” . Perguntada sobre como desenvolveríamos tal programação, respondi que ainda 

não tinha respostas mas, que precisávamos entender a importância destas questões e 

começarmos a tentar. 

O grupo topou o desafio, mas no ano seguinte quase me culpava pelo desespero 

que proporcionei a todos ,na procura de bibliografia e material de trabalho. 

Foi assim que fizemos juntas um curso  de fotografia com o fotógrafo  Paulo 

Rodrigues , um curso no CINEDUC sobre a gramática cinematográfica , visitamos com as 

crianças os estúdios do SBT que ficam no bairro de São Cristóvão , conseguimos encontrar 

vídeos incríveis e, mais importante que isto tudo , nos vimos refletindo sobre imagens , 

tecnologia e  mídia em nossas vidas . 

O  Projeto de Artes Cênicas que propúnhamos inicialmente para a 4a  série  , foi 

uma experiência que optamos por diluir em todas as séries , nos diferentes tipos de teatro 

(fantoches, mamulengos, de mãos, vara plana, vara com volume, etc) .   

As linguagens cênica e plástica sempre haviam sido trabalhadas sob a 

preocupação de não priorizarmos uma em detrimento da outra. Uma não estaria a reboque 

da outra , mas estariam juntas na expressão infantil e, em dois momentos distintos ,  nos 

deteríamos  ao trabalho específico de cada linguagem , enfatizando-as nas atividades 

propostas. 

Este era o intento do grupo ,mas pelo fato de não termos uma sala ambiente para 

artes cênicas , era por vezes difícil estimular uma representação cênica  ou um relaxamento 

numa sala cheia de pincéis , teares , esculturas e desenhos . As crianças sentiam necessidade 
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de terem contato com os materiais e nós também, por nossa própria formação em artes 

visuais, embora algumas de nós tenham também se  aventurado em  cursos de artes cênicas, 

teatro do oprimido e  até mesmo teatro  profissional .  

Combinávamos com os alunos que a primeira parte da aula seria sempre muito 

diversificada, com jogos cênicos , filmes ,  histórias , análise de materiais e imagens , 

diferentes tipos de teatro , música , dança e apresentações . 

Na segunda parte então ,  ofereceríamos materiais para a produção plástica  e 

faríamos a avaliação das propostas. Mas é claro que esta dinâmica obedecia à própria 

dinâmica dos projetos que estavam acontecendo nas séries e o interesse das crianças , 

ficando tudo bem dosado , ao final. 

Após  leituras e muitas discussões sobre a possibilidade de utilizarmos obras de 

arte  com  os alunos,  decidimos enquanto equipe de  São Cristóvão II ,que tentaríamos na 

quarta série, em caráter experimental, introduzir conteúdos de História da Arte  . 

Era mais um passo que dávamos em direção à “proposta triangular” . 

Questionamo-nos então sobre que  recortes  da História da Arte deveríamos  

escolher, que estéticas deveríamos priorizar. Continuaríamos a explorar somente a arte 

ocidental, como observávamos na grande maioria dos programas de ensino da área e 

havíamos vivenciado em nossa formação , enquanto estudantes, ou assumiríamos  uma 

postura de resgate e valorização da diversidade cultural, trazendo à cena a arte negra, a arte 

árabe, a arte oriental e a arte indígena, entre tantas outras manifestações artísticas? O que 

consideraríamos como “obra de arte”?19 Somente as produções referendadas e catalogadas 

como acervo dos museus? 

Não poderia ser algo “pesado” e chato ou correríamos o risco das crianças 

detestarem ; teríamos que passar não só conteúdos  estéticos , mas também históricos , 

culturais e antropológicos para uma linguagem infantil , de uma forma sensível , atraente, 

delicada. Precisávamos pesquisar e experimentar junto com eles todo o processo e 

temíamos que não entendessem muito bem a questão temporal e espacial que distanciava 

cada um dos recortes escolhidos .A contextualização  parecia-nos a chave para o sucesso. 

Pelo ineditismo da proposta, optamos por uma abordagem linear. A escolha 

deu-se mais pela insegurança que tínhamos sobre como  por em prática aquelas idéias  com 

crianças do que propriamente pela crença do que hoje acharíamos ideal. 

                                                 
19 Barbosa (1996) considerou como um dos vértices da proposta triangular  a “leitura da obra de arte”  

pelo fato  de operacionalizá-la em um museu (MAC/USP). Contudo, fica-nos clara, desde o princípio , a 
importância que a autora atribui à leitura da imagem. 
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Elaboramos uma programação básica e experimental , que incluía Primeiros 

Tempos, Egito, Grécia e Idade Média. 

Estudamos muito para isso , selecionamos vídeos  , imagens de enciclopédias, 

de livros de História da Arte , objetos característicos , fomos ao Museu Nacional , ao Museu 

Nacional de Belas Artes e, entre conflitos e incertezas , por estarmos lançadas ao acaso da 

experiência , ela acabou por configurar-se como um sucesso! 

Havíamos esquecido de que estávamos em um mundo globalizado e que em 

qualquer reportagem do Globo Repórter, os “Primeiros Tempos” se tornam “hoje” e “logo 

ali ”em Lascaux ,  Altamira ou nas cavernas e grutas do interior de Minas e do sul do Brasil. 

As crianças sabiam muito mais do que imaginávamos . Adoraram os temas pela 

questão ritualística e mítica , expressadas nas esculturas e pinturas rupestres , lutas , caças e 

danças  então dramatizadas . 

Ficaram fascinados pelos sarcófagos e múmias do Museu Nacional , pedindo 

aos familiares para levá-los de novo nos finais de semana , as aventuras nas pirâmides , 

acompanhadas pelos livros e pelos vídeos  , eram dramatizadas  em sala ,  os afrescos e a 

modelagem dos deuses egípcios foram algumas atividades que nos facilitaram explorar 

elementos plásticos nas produções artísticas do passado e na própria produção das crianças. 

O mesmo interesse ocorreu em relação ao fascinante mundo mitológico da 

Grécia Antiga  , já contemplado pelos desenhos animados . Nesta época existia uma série de 

grande sucesso na TV chamada  “Os Cavaleiros do Zodíaco” , com direito a criaturas 

mitológicas ,deuses e semi-deuses  com poderes “hi-tec”.  

Os alunos passaram a trazer imagens para nosso acervo , começaram a recolher 

e a trazer das propagandas, os desenhos  dos personagens , que eram acrescidos por nós  das 

estátuas gregas ,das  máscaras , dos frontões e da História do Teatro , num processo de 

ampliação de repertório , em que imagens universais uniam-se às imagens locais ou  

tecnológicas , através da comparação , análise , leitura, crítica ,  produção e conhecimento . 

Desta maneira , as crianças tiveram acesso a mais um dos ricos períodos 

históricos que contribuíram para nossa estética até  os dias atuais, de forma prazerosa, 

lúdica  e híbrida, tendo a oportunidade de identificá-lo, criticá-lo, compará-lo às produções 

atuais , em suas semelhanças e diferenças , relacionando imagens eruditas às populares, 

universais às locais. 

A atividade de construção de castelos da Idade Média foi também uma grande 

sensação , com direito a paralelos arquitetônicos e tudo o mais . Isto sem falar na 

apresentação de peças de teatro  com personagens da época  , após contato com vídeos , 
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livros e muitas imagens sacras , onde comparávamos o aproveitamento espacial , a 

confecção de  vitrais e realizávamos pesquisas sobre a  história das iluminuras .  

A experiência se repetiu por mais um ano e passamos então a introduzir 

períodos de História da Arte em todas as séries ,a cada ano numa nova série para que 

pudéssemos nos organizar com calma ,  através  de estudos e  pesquisas sobre os temas , 

sempre com o mesmo cuidado e dentro do mesmo espírito. 

Com a exploração da arte em diferentes espaços/tempos defrontamos em nosso 

cotidiano não só com a possibilidade de explorarmos uma ampla diversidade de padrões 

estéticos, ampliando o repertório imagético e o vocabulário infantil, mas também com o rico 

descortinar da pluralidade cultural de nossos alunos , abrindo espaço à voz e à expressão de 

diversas identidades étno-culturais, desmascarando preconceitos e estereótipos, atitudes 

segregativas e excludentes. 

Várias outras modificações ocorreram com relação ao nosso Plano Geral de 

Ensino 20, em termos estruturais ; mas quando foi elaborado o último modelo , publicado em  

1997, achamos mais prudente que não constassem as modificações ocorridas  em São 

Cristóvão II,pois em sua maioria,  as outras equipes  estavam seguindo uma proposta mais 

estrutural , como a que  seguíamos anteriormente.. 

Aos poucos , as demais unidades também começaram a introduzir História da 

Arte em seus planejamentos. A unidade Humaitá já realizara algumas incursões a respeito, 

mas sem uma proposta mais estruturada.  

A proposta triangular incorporou-se em nossa prática à medida que vimos 

nossos alunos desenvolverem comentários , se colocarem ,ampliarem vocabulário ligado à 

arte  e  soltarem-se em comparações que invadiam a cultura visual de nossos dias , da moda 

ao design dos objetos , do pintor famoso ao artesão local. 

O Plano Geral de Ensino (PGE) que temos hoje  na instituição pouco tem a ver 

com o trabalho realizado em São Cristóvão I, não só pela concepção de Ensino da Arte que 

buscamos implementar , na qual a utilização das  estratégias  propostas pelo atual Plano 

Geral seriam insuficientes , mas pela abordagem em relação à imagem , pela inserção das 

novas tecnologias  no trabalho e pela amplitude que passou a ser dada à questão da 

produção artística.  

                                                 
20 O  Plano Geral de Ensino é o referencial curricular da instituição, apresentando proposta filosófico-
metodológica, objetivos e conteúdos programáticos de todas as disciplinas, áreas de estudo e atividades, 
da Classe de Alfabetização à 3ª série do Ensino Médio. 



 62  

Estamos cada vez mais nos desprendendo da linearidade em nossa prática . Ela 

ainda existe em nossa programação interna , apenas como um  referencial para “mostrarmos 

aos outros” , pois podemos correr o risco de nos acharem , no mínimo “desorganizadas ”, ou 

pensarem que nossa programação é muito “desestruturada”. 

O oferecimento de imagens às crianças e o aproveitamento de seu repertório 

cultural , que é muito diversificado em nossa clientela , faz com que imagens migrem da 

Grécia Antiga ou do Egito para a propaganda,  o cinema  ou o desenho animado , leva-nos a 

estabelecer comparação entre a pintura da Renascença e a perspectiva  das vinhetas de Hans 

Donner , na Rede Globo de Televisão , com  outros programas de computação gráfica ou 

com artistas plásticos que sempre “brincaram” com a perspectiva , como Escher , por 

exemplo . 

Às produções universais e internacionais , sempre contrapomos as produções 

brasileiras , dos grandes artistas consagrados pela crítica e legitimados pelos museus até os 

grandes artistas do povo , que estão na Feira de São Cristóvão e em muitas outras feiras por 

este Brasil afora .  

Queremos dar a nossas crianças a oportunidade de conhecer os muitos “Brasis” , 

através da Arte , em suas semelhanças , diferenças e marcas, tendo  acesso inclusive,  à 

estética do cotidiano , aos “fazeres especiais” de minorias ou  à arte contemporânea  , que 

nunca chega aos programas de Arte nas escolas pela questão  do desconhecimento , da  

“incomunicabilidade” . Queremos que reconheçam  sua própria expressão , enquanto Arte .  

E nessas idas e vindas , tecemos  na prática , um plano de trabalho que não é 

único e, muito menos, perfeito, que está muito mais em nós mesmas do que nos documentos 

institucionais – aliás ,que ainda não consta em nenhum documento oficial . Temos 

consciência de que ainda existem muitos enfoques que gostaríamos de dar,  mil idéias que 

ainda queremos experimentar...  

Ultimamente temos dado mais ênfase à parcerias com museus como  o de Belas 

Artes , o do Folclore, a Casa do Pontal, o MAM, o MAC, dentre outros, buscado ampliar o 

repertório imagético das crianças através de um processo  intercultural e  valorizando 

também  a produção artística da comunidade, onde estamos inseridos , através de projetos 

desenvolvidos no Espaço Cultural 177 do Colégio Pedro II, a partir das exposições 

apresentadas.  

Continuamos abertas ao estudo e à pesquisa , ao acesso a novas idéias que nos 

farão mudar, com certeza , se interessantes forem . 



 63  

É bom lembrar que a segurança que adquirimos enquanto grupo , até para ousar, 

perder-se e  achar-se  , caminhando  com domínio  e criatividade por entre as brechas de um 

programa de ensino , não se deu da noite para o dia . Como linhas e fios de uma trama, por 

mais que ainda caminhemos por trás dos “bastidores” institucionais , revelamo-nos 

perfeitamente entrelaçadas na estrutura cotidiana, que em rede , nos sustenta , em todas as 

situações.  

Com relação a todo o grupo de professores de Arte da 1a à 4a série do Ensino 

Fundamental , considero que a rede esgarçou-se , separando núcleos da grande trama . 

Vemo-nos hoje mais distanciadas pelas contingências institucionais de estrutura, 

hierarquias , horários ...  

Temos práticas diferentes , mas jamais excludentes , haja visto que os fios 

permanecem esgarçados , mas ainda sustentam  muitas das idéias iniciais , dos desejos antes  

partilhados . 

Criamos , com o apoio da atual Direção Geral do Colégio Pedro II , um Espaço 

Cultural que tem promovido várias exposições , dos mais diferentes tipos de manifestações . 

O Espaço ainda é pequeno , mas o que mais nos interessa , é a  realização de 

uma programação de qualidade que possa ser oferecida à comunidade e aos nossos alunos, 

no sentido de ampliar o referencial da Arte , enquanto cultura , transpondo a visão do 

escolarizado. 

Através de reproduções , pinturas , esculturas , fotografias e gravuras , dentre 

outras possíveis manifestações , nossos alunos têm tido uma oportunidade única para um 

Colégio de Ensino Fundamental e Médio , convivendo com a Arte , conversando com 

artistas e conhecendo o seu fazer  artístico de perto. 

As exposições também têm atuado de certa forma , como um acontecimento 

catalizador , onde várias Unidades Escolares do Colégio têm levado seus alunos , 

possibilitando a realização de oficinas , de Projetos coletivos entre as Unidades, reatando 

fios , abrindo novos enlaces e agenciamentos com outros segmentos de ensino , com escolas 

municipais e estaduais da periferia  e com a comunidade em geral.  

Com relação ao grupo que permanece em São Cristóvão –  e poderia afirmar 

pelas vicissitudes de nosso cotidiano ,por insistência , paixão e teimosia – e que terminou 

por incorporar este trabalho em suas próprias vidas , só posso afirmar  que se configura 

como um dos mais saudáveis e gostosos encontros de minha vida , que ultrapassa as 

barreiras do institucional e que se faz amizade , camaradagem, parceria e companheirismo , 

nos momentos felizes e difíceis . 
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Manuel de Barros , poeta do pantanal mato-grossense , referindo-se à relação 

entre arte e vida cotidiana, diz 

 
  “Tudo , creio, já foi pensado e dito por tantos e tontos , ou quase tudo . 

Então , o que se pode fazer de melhor é dizer de outra forma . É des- ter o 

assunto . Se for para tirar gesto poético, vai  bem perverter a linguagem ... 

Temos que molecar o idioma para que ele não morra de clichês . O nosso 

paladar de ler anda com tédio .  

É preciso propor novos enlaces para as palavras . 

Há de se encontrar a primeira vez numa frase para ser-se poeta nela. ” 

 

 

Assim como o poeta descobre na simplicidade  e nas materialidades  da vida 

cotidiana  os fragmentos de si mesmo , transmutando-os em poesia , acredito ter também me 

descoberto nas coisas “ordinárias” de meu cotidiano , dando a elas   novas significações , 

convertendo-as em “extraordinárias ”. 

O grupo faz parte deste processo . Nossos laços são cada vez mais fortes e justos  

na tessitura de um conhecimento da maneira que o entendemos : repleto de intuição, 

sensibilidade e emoção . 

Que consigamos continuar celebrando as “ordinariedades ” da vida , nesse 

maravilhoso mergulho que demos juntas no mundo da Arte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Todos pensam que o poeta faz poesia para sair da realidade ... 
                                       O poeta faz poesia para aprofundar a realidade” 
 
                                                                 Mário Quintana 
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Na ancoragem de novas significações: lançando redes... 

 

Que o panorama mundial imponha a diversidade e a pluralidade como palavras 

de ordem, já não nos causa mais estranhamento. Tal dimensão, no entanto, impõe também a 

emergência de novos paradigmas, novos campos para estudos e pesquisas interessadas em 

analisar e discutir a questão em seus desdobramentos e efeitos, pois ao mesmo tempo que a 

globalização traz à luz tamanha diversidade, implementa paralelamente um processo de 

“mundialização cultural”, que encampado pelas novas tecnologias e pela mídia, universaliza 

cada vez mais os valores das classes dominantes, divulgando-os como os “desejáveis” e os 

“normais”. 

Baseados na Antropologia, na História, na Comunicação e na Sociologia, 

surgem os estudos Culturais21, que passam a dedicar-se à análise dos mecanismos, 

estratégias e políticas de formação de identidades sócio-culturais, destacando as relações de 

poder que subjazem tais dinâmicas, assim como o processo de produção e funcionamento 

dos artefatos culturais existentes, enquanto práticas culturais. 

Os Estudos Culturais ampliam-se a cada dia, adquirindo relevância internacional 

e produzindo efeitos sobre as sociedades e, em especial, sobre a educação. 

Caracterizando-se enquanto estudos transdisciplinares, assumem diferentes 

atuações metodológicas, em função dos contextos plurais que expressam as múltiplas 

culturas e as múltiplas forças históricas que as engendram. Atuando num campo de tensão, 

os Estudos Culturais debruçam-se sobre as relações de poder que forjam identidades22 e 

priorizam determinados artefatos, mercadorias culturais e textos presentes nas práticas 

culturais da vida cotidiana. 

Determinadas categorias como gênero e sexualidade, nacionalidade e identidade 

nacional, colonialismo e pós-colonialismo, raça e etnia, cultura popular e seus públicos, 

ciência e ecologia, política de identidade, pedagogia, política de estética, instituições 

culturais, política da disciplinaridade, discurso e textualidade, história e cultura global numa 

era pós moderna (Nelson:1995) fazem parte das pesquisas desta área, configurando-se como 

um rico referencial para práticas pedagógicas. 

                                                 
21 Os Estudos Culturais têm sua origem em 1964, na fundação do Centro de Estudos Culturais 
Contemporâneos, na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. 
22 A identidade, segundo Ângela McRobbie (Silva,1995) pode ser considerada como “a  forma como as 

pessoas vêem a si próprias, não como sujeitos de classe, não como sujeitos psicanalíticos, não como 
sujeitos de ideologias, não como sujeitos textuais, mas como agentes ativos, cujo sentido do eu é 
projetado sobre – e expressado em – uma gama de práticas culturais em expansão, incluindo textos, 
imagens e mercadorias”.(p.59) 
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No campo educacional, o reconhecimento da importância de se valorizar o 

pluralismo/ a diversidade cultural que perpassa os currículos escolares em todas os níveis é 

cada vez maior, assim como a elaboração de estratégias pedagógicas multiculturais/ 

interculturais23, que ampliam-se a cada dia. 

As reformas curriculares que apontam para estas perspectivas têm sido 

estimuladas pela Organização das Nações Unidas (ONU), que proclamou o ano de 1995 

como o “ano das Nações Unidas em favor da tolerância” (Resolução 48/126). 

(Moreira:2000). 

A caótica situação dos conflitos internacionais, o desemprego mundial, a 

xenofobia que persegue e mata grupos minoritários, a violência generalizada, o radicalismo 

religioso, a miséria e a fome, entre tantas desigualdades, configuram-se como pressões 

mundiais que clamam por uma “consciência planetária” (Morin:2000). 

No Brasil, os Parâmetros Curriculares Nacionais, apresentam como um de seus 

eixos transversais o tema Pluralidade Cultural24, referendando legalmente a urgência de uma 

abordagem pluricultural em nossos currículos e “a necessidade imperiosa da formação de 

professores no tema”, considerando tal  demanda como exercício de cidadania. (PCN:1997, 

p.24) 

A perspectiva multicultural emerge como um desafio à prática docente, na 

tentativa de se trabalhar as novas gerações num ambiente que invista no plural, no múltiplo 

e na diferença, encarando-os não como marca negativa, mas enquanto riqueza e amplitude 

de valores, negando todas as formas de preconceitos e estereótipos, sejam estes de classe 

social, raça, gênero, religião, deficiência física ou mental, etnia e padrões culturais, entre 

outros. 

As práticas monoculturais e extratificantes durante muito tempo imperaram na 

escola, abafando as vozes das minorias, negando suas expressões e direitos, menosprezando 

seus referenciais culturais e étnicos, suas identidades. 

Questões referentes à discriminação e ao preconceito, antes encarados de forma 

“naturalizada” pela escola começam a ser levantados e debatidos pela sociedade, pais, 

professores e alunos, contagiando outras dimensões que perpassam das denúncias 

                                                 
23 Segundo CANDAU, 
Os termos multicultural e intercultural podem apresentar-se com o mesmo significado. Cabendo lembrar 
que a expressão multicultural tem sido mais explorada pela bibliografia inglesa e intercultural pela 
produção científica dos países da Europa Continental (CANDAU:2000, p.2)  
24 Os Parâmetros Curriculares Nacionais _ Pluralidade Transversal _ Eixo Transversal _ constitui-se 
como referencial pedagógico nacional à política pública educacional. 
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televisivas à reportagens na mídia, da criação de ONGs aos protestos por entidades 

representativas. 

Durante muito tempo a neutralidade, técnica dos professores zelou por um 

currículo asséptico “a-crítico” e “universal” (Canen:1997), isentando-se com relação às 

diferenças, aos conflitos e às desigualdades (Candau:1995; Canen:1997). 

O termo multiculturalismo, no entanto, pode apresentar-se sob diferentes 

enfoques, retratando conseqüentemente, diferentes realidades e práticas curriculares. 

Os diferentes tipos de multiculturalismo vão desde o multiculturalismo liberal, 

multiculturalismo de aceitação ou multiculturalismo na perspectiva das relações humanas, 

que privilegia o acesso a diferentes culturas, a troca e o fortalecimento das identidades 

culturais, em clima positivo de aceitação das diferenças (McLaren:2000; Canen:1997; 

Canen & Moreira:1999; Canen & Alves:2000) até o multiculturalismo crítico ou 

interculturalismo crítico, que questionará as relações de poder existentes, incorporando uma 

tendência que desafiará preconceitos e posturas excludentes, trazendo à luz a história 

política de cada cultura, contada por suas próprias vozes, numa perspectiva mais crítica e 

interventora sobre a realidade. (Canen & Moreira:1999; Canen & Alves:2000) 

Segundo Canen (2000), tais práticas têm sido mais plenamente desenvolvidas 

“fora da esfera da escola formal da educação”, voltando-se a grupos étnicos/ culturais/ 

identitários, em propostas alternativas com negros, indígenas e mulheres, entre outros. 

O interculturalismo crítico, seguindo a linha dos Estudos Culturais, considerará a 

pedagogia, não como recurso técnico repleto em anemia teórica e neutralidade, mas como 

condição alternativa para que o conhecimento se dê dialógica e interculturalmente: 

pedagogia aqui será sempre entendida como prática cultural (Giroux: 1995, p.87). 

Para o interculturalismo crítico, o conhecimento será encarado, enquanto objeto 

cultural; uma produção de diferentes culturas, e o professor atuará como um mediador, 

analisando junto aos alunos as múltiplas relações entre cultura e poder, na tessitura das 

identidades. 

Considerando-se que a identidade cultural de dará a partir das evidencias das 

“diferenças”, estas deverão estar postas, claras, historicizadas, analisadas num processo 

dialógico e respeitoso. 

 

“A educação multicultural e intercultural procura familiarizar as crianças com 

as realizações culturais, intelectuais, morais, artísticas, religiosas etc. de outras 

culturas, principalmente das culturas não dominantes. As crianças que não 
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aprenderem a estudar outras culturas perderão uma grande oportunidade de 

entrar em contato com outros mundos e terão mais dificuldades de entender as 

diferenças; fechando-se para a riqueza cultural da humanidade, elas perderão 

também um pouco de capacidade de aprender e de se humanizar. O pluralismo, 

como filosofia do diálogo para o entendimento e para a paz deverá fazer parte 

integrante e essencial da educação do futuro.” (GADOTTI:2000, p.17)   

 

Para que tais práticas se efetivem, no entanto, não basta que sejam legitimadas 

por lei. Torna-se fundamental uma política de formação continuada de profissionais da 

educação que priorize os Estudos Culturais e a diversidade cultural em nosso país. 

Os “Parâmetros Curriculares Nacionais”, recentemente propostas pelo Ministério 

de Educação, justifica como um dos temas transversais a Pluralidade Cultural, considerando 

que 

 

“Tratar da diversidade cultural brasileira, reconhecendo-a e valorizando-a, e da 

superação das discriminações aqui existentes, é atuar sobre um dos mecanismos 

de exclusão, tarefa necessária, ainda que insuficiente, para caminhar na direção 

de uma sociedade mais democrática.É um imperativo de trabalho educativo 

voltado para a cidadania, uma vez que tanto a desvalorização cultural – traço 

bem característico da nossa história de país colonizado – quanto à 

discriminação são entraves à plenitude da cidadania para todos – portanto, para 

a própria nação.”(PCN:1997, p.4) 

 

Fundamentalmente, importa que educadores comecem a ter uma sensibilidade 

para a diferença e a pluralidade como base de relações sociais democráticas e como 

princípio articulador do conhecimento. 

Não basta incluir o multiculturalismo na escola como mais uma disciplina ou 

como itens nos conteúdos de outras disciplinas e trabalhá-lo como o “exotismo das 

diferenças”, o “folclore”25ou a “recuperação” para as minorias étnicas. 

A educação multicultural não pode negar as relações de poder que 

historicamente forjaram uma política identitária de segregação e preconceitos. 

Cultura26 toca em nossos valores, nossa identidade, nossa pele; é preciso 

compreender as diferenças e escutar a história pela voz do outro, como prática cotidiana, em 

                                                 
25 A Profª Ana Mae Barbosa (1998, p.80) denuncia a palavra folclore como já sendo uma designação 
colonialista. A palavra e o conceito foram criados pelos ingleses para designar as manifestações artísticas 
e culturais dos povos colonizados, que não seguiam a padrão dominante na cultura inglesa. Era a arte do 
“outro”. 
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exercício dialógico e continuo, pois tanto a identidade quanto a cultura, constituem-se como 

processos abertos, em constante transformação. 

A proposta apresentada nos PCNs tende a um multiculturalimso liberal, pois 

oferece acesso à pluralidade, mas omite a discussão sobre o poder e seus efeitos, deixando 

de explorar a forma como ele funciona não só sobre as pessoas mas através delas, nas 

dimensões de saber e de desejo, produzindo identidades e campos de ação. 

Não há como se partilhar conhecimentos e cultura, negando-se o caráter político 

e histórico de suas produções e relações. 

O privilégio ao textual, ao discursivo e ao ideológico pode acabar por subestimar 

os modos de ver, de sentir, de se expressar e de se relacionar, produzidos no cotidiano e que 

sustentam o ideológico, o discursivo e o textual. 

Torna-se necessário o cuidado para  que não se mantenha ou se privilegie as 

estruturas dominantes, comprometendo a possibilidade de transformação cultural. 

Em verdade, encarando-se o currículo escolar como campo de ação e produção, 

seremos capazes de agir sobre seus múltiplos textos e narrativas,  seu simbólico e seu 

representativo, trabalhando identidades, a partir de relações que valorizam diferentes formas 

de vida e de cultura. SILVA (1995), concluiria, afirmando que 

“Se o currículo é aquilo que fazemos como os materiais recebidos, então, apesar 

de todos os vínculos desses materiais com relações de poder, ao agir sobre eles, 

podemos desviá-los, refratá-los, subverte-los, parodiá-los, carnavalizá-los, 

contestá-los. Por outro lado, se, ao produzir o currículo, somos também 

produzidos, é porque podemos ser produzidos de formas muito particulares e 

específicas. E essas formas dependem de relações específicas de poder. Flagra-las 

e identifica-las constitui, assim, uma ação fundamentalmente política.”(p.194-195) 

 

Para isto, a formação dos profissionais de educação nesta área torna-se da maior 

urgência, a fim de que se assegure a formação continuada de profissionais reflexivos e 

multiculturalmente comprometidos. 

Não podemos também esquecer que toda e qualquer política pública educacional 

deve assegurar, junto às propostas curriculares e de formação docente, a melhoria das 

condições salariais e de trabalho, investindo em instalações e materiais pedagógicos 

necessários, não só à dinamização das propostas, mas fundamentais à melhoria de condições 

de vida no espaço escolar e na sociedade, também como exercício de cidadania. 

                                                                                                                                               
26 Segundo CANDAU (1998, p.14), cultura “é vista como estruturante profundo de cotidiano de todo 

grupo social e se expressa em modos de agir, relacionar-se, interpretar e atribuir sentido, celebrar etc.” 
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O que o presente estudo pretende afirmar é que a diversidade cultural é muito 

mais do que um tema transversal a ser aplicado nos currículos escolares, constitui-se como 

um fenômeno de vida que deve permear as relações dentro e fora da escola, tornando-se 

princípio político que não apenas tolera, mas assume e promove a diferença, a mistura, a 

interrelação, o hibridismo de culturas, de estilos e de modos de viver.  
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Uma identidade em Ensino da Arte...  

Colégio Pedro II / Unidade São Cristóvão I 

 

   

 

Imagem 1 – Professoras orientam alunos do Colégio Pedro II, em pintura de mural 

surrealista. 

 
 
 
 

“Nunca se acaba de aprender acerca da arte. Há sempre novas 

coisas a se descobrir. As grandes obras de arte parecem ter um aspecto 

diferente cada vez, que nos colocamos diante delas.” 

 

GOMBRICH 
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A memória do trabalho aqui apresentada teve como principais objetivos 

contextualizá-lo frente às mudanças ocorridas no Ensino da Arte, área de conhecimentos 

relativamente jovem na educação brasileira e caracterizar, através de exemplos vividos 

no cotidiano escolar, a árdua luta vivida por aqueles que acreditam na Arte e na Imagem 

enquanto pensamento, linguagem e expressão, sendo capazes de engendrar novas 

identidades, comprometidas com as visualidades que se impõem em nossa atual 

sociedade. 

O quadro geral impôs diferentes tendências, alterações legais, ausência de 

uma política de formação docente na área, muitos equívocos e incertezas metodológicas, 

práticas adversas... No entanto, a luta dos arte-educadores por definições político-

filosóficas e pela ampliação dos espaços de atuação tem se intensificado nos últimos 

anos, resgatando a historicidade do movimento e novas políticas públicas, na área da 

cultura, do meio-ambiente e da educação, através de ONGS, entidades sindicais e 

representativas, congressos e congêneres. 

Na prática docente, o esforço por traçar uma identidade no Ensino da Arte, 

geralmente esbarra na disciplinarização que privilegia determinados saberes em 

detrimento de outros, nos preconceitos ou nos enfoques modernistas que restringem sua 

atuação à livre-expressão. O histórico do trabalho que apresentamos espelha bem tal 

contexto. Pouco a pouco, foi-nos necessário muito “jogo de cintura” e, por vezes, 

situações de tensão e conflitos para que ganhássemos espaço à práxis pedagógica que 

hoje desenvolvemos. 

Dos inúmeros recortes e enfoques que poderia fazer do trabalho, como hoje o 

realizamos, optei por questões que me tomam como uma responsabilidade política: a 

importância da imagem na sociedade contemporânea e seu aproveitamento no cotidiano 

escolar, sob o viés dos Estudos Culturais. 

Acredito que a educação deva assumir o compromisso político de posicionar-

se  frente às novas ideologias, novas tecnologias, novas visualidades que se apresentam e 

que o Ensino da Arte, por excelência, se configure como um amplo campo para que tais  

questões possam ser refletidas, analisadas, experimentadas e debatidas em sua matéria-

prima: a imagem. 

Descobri na literatura dos Estudos Culturais, a possibilidade de desenvolver 

práticas interculturais e críticas, capazes de repensar atitudes e valores no coletivo, 

trazendo à luz diferentes identidades, oferecendo acesso a diversos códigos culturais, 
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trabalhando as relações de poder, a diferença, o pensamento divergente e a pluralidade, 

em suas múltiplas representações. 

O Ensino da Arte aqui atua como modo de operar as múltiplas culturas que 

transitam no cotidiano escolar, mediatizando forças, estabelecendo trocas, mesclando o 

passado, o presente e o porvir, o erudito, o popular e o tecnológico, num amálgama rico 

e híbrido, que se coloca na contra-mão dos dispositivos escolares que insistem em operar 

com o homogêneo, o reprodutor e o normatizado. 

Rasga-se pois, o “véu da invisibilidade dos sentidos”, realizando-se uma 

reflexão sobre o uso da imagem no cotidiano escolar. Imagem aqui, entendida como 

referencial cultural capaz de tecer leituras e significações sobre a realidade, em tempos/ 

espaços, o que só é possível acontecer, através da pluralidade dialógica entre sujeitos, 

que se enlaçam/ engajam na tessitura cotidiana de subjetividades. 

O Colégio Pedro II é um colégio público e federal, que atende a um 

contingente de quase quatorze mil alunos, da classe de alfabetização à terceira série do 

ensino médio, em dez Unidades Escolares espalhadas em cinco bairros cariocas. 

Cada vez mais, o Colégio é reconhecido pelo Ministério da Educação como 

campo experimental de novas metodologias educacionais, o que possibilita que se 

invista no potencial criativo dos alunos e nas diferentes linguagens expressivas, com 

novos projetos e idéias. 

Trabalho no bairro de São Cristóvão, localizado na área portuária do Rio de 

Janeiro, numa Unidade Escolar que congrega uma clientela bem heterogênea, carente em 

termos de acesso a bens culturais, porém riquíssima em termos expressivos: são alunos 

de seis a doze anos (CA à 4ª série do Ensino Fundamental), oriundos de núcleos 

habitacionais de morros da periferia (Gamboa, Tuiutí e outros), filhos de comerciantes 

locais e de moradores do bairro (na sua maioria, emigrantes das regiões Norte e Nordeste 

do país). É no bairro de São Cristóvão que institucionalizou-se nos fins de semana a 

conhecida “Feira dos Nordestinos”: feira de produtos das regiões Norte e Nordeste do 

país, que contempla da culinária ao artesanato, do cordel ao forró. 

Também fazem parte da clientela do colégio, crianças da classe média e 

classe média alta dos bairros da zona norte e da zona sul da cidade, que muitas vezes têm 

acesso ao cinema, ao computador, ao teatro e a viagens, mas nem sempre dispõem de 

crítica e inventiva sobre tais informações. 
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Esta diversidade faz com que São Cristóvão seja uma das Unidades Escolares 

com clientela mais heterogênea, dentre as demais Unidades do colégio, o que só 

enriquece e acrescenta ao nosso trabalho. 

A partir da troca de saberes e da pluralidade expressiva, nossa pesquisa 

iconográfica pode então abordar do artesão local ao artista consagrado, da tradição da 

História das Imagens às novas tecnologias, de forma híbrida, fluida e dinâmica. 

No trabalho realizado, damos ênfase ao repertório imagético dos alunos, 

objetivando a ampliação de sua cultura visual, pelo acesso e interação com as mais 

diversas imagens, da tradição à modernidade, do erudito ao popular ou ao tecnológico, 

sob os diferentes modos de ver e de produzir arte de diferentes culturas. 

Exploramos a leitura de imagens, a articulação com outras mídias, a crítica e 

a expressão, incentivando uma produção artística lúdica, prazerosa e criativa. 

Acredito que narrar estas atividades se configura como uma oportunidade 

única em minha vida, uma vez que, quase ritualisticamente, tenho a oportunidade de 

perscrutar o cotidiano que vivencio, organizando experiências e evidências, colhendo 

gestos e olhares, registros e depoimentos que muitas vezes nos passam por 

desapercebidos na turbulência do dia-a-dia. Além disto, vejo-me rasgando 

definitivamente os véus da invisibilidade de sentidos, que assisti, na trajetória de minha 

atuação como arte-educadora, por tantas vezes cobrirem as imagens que invadiam e 

persistiam no cotidiano escolar. 

O propósito maior é que o contato consciente e crítico com imagens e a 

possibilidade de analisá-las, sob o viés das relações de poder que permeiam o encontro 

entre as diferentes culturas, venha possibilitar o surgimento de identidades interculturais, 

capazes de realizar uma leitura mais ampla e crítica das imagens e do mundo, ampliando 

subjetividades, a caminho de uma verdadeira cidadania. 
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Alfabetização Estética:  diferenças, alteridades e subjetividades em 

construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        "Falar em pensamento estético é imprescindível para pensar 

educação , nos tempos atuais , sobretudo porque saber , hoje , é ter acesso 

a formas de interação e conhecimento que demandam visibilidade 

complexa , sendo extremamente complexa a realidade em que vivemos e 

convivemos . " 

 

                                                   Marly Ribeiro Meira (  1999 : p. 121 ) 
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Por tratar-se de uma proposta de trabalho desenvolvida nas primeiras séries 

do Ensino Fundamental, o enfoque nas classes de alfabetização volta-se sobretudo, para 

a ludicidade e a pesquisa. Através destes dois eixos, dinamizamos as atividades onde as 

crianças são sensibilizadas para um primeiro contato com os elementos básicos das 

linguagens cênica e plástica, exercitando toda a gama de recursos sensoriais e 

intelectuais, assim como desenvolvendo o componente criativo em suas relações com o 

mundo. 

São desenvolvidas atividades que objetivam também atitudes adequadas à 

utilização e conservação dos diferentes materiais existentes na sala (uso dos diferentes 

tipos de pincéis, tesoura, etc). 

Com o aproveitamento de jogos preparatórios (observação, imaginação, 

percepção, relaxamento e ritmo, entre outros), improvisações e pequenas dramatizações, 

o aluno integra-se ao grupo turma, vivenciando emocional e fisicamente as 

possibilidades expressivas de seu corpo, cria personagens e incorpora elementos 

fundamentais da linguagem cênica (corpo, espaço, drama, tempo-movimento) em sua 

expressão. 

O conhecimento das cores é desenvolvido a partir de dinâmicas que 

enfatizam a fantasia, com personagens e com textos do plano imaginário (cor-pigmento, 

cor-emoção, mistura de cores e tonalidades). 

O aproveitamento do espaço bi e tridimensional, em diferentes escalas 

(macro e  micro), assim como a exploração da forma quanto ao contorno, textura, 

estrutura e suporte permeará todo o trabalho em atividades diversas, que englobam desde 

a observação orientada até a construção diversificada e criativa. 

Acreditamos que esse primeiro contato com as linguagens cênica e plástica 

oportuniza a nossas crianças, a possibilidade de interagir com materiais, idéias e 

processos mentais, desenvolvendo o pensamento criador e divergente, um dos objetivos 

primordiais da educação. 

A Proposta Triangular é aqui elaborada dentro de uma perspectiva lúdica e 

sutil. 

A História da Arte recebe determinados recortes, pinçados de acordo com o 

interesse das crianças e os objetivos em questão. 
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Tais enfoques podem explorar a biografia de artistas, releitura de imagens, a 

exploração de diferentes temáticas ou os diferentes usos de suportes e materiais, através 

dos tempos, sempre com a preocupação intercultural de dar acesso a diferentes modos de 

olhar, discutindo os diferentes valores subjacentes .  

Fundamentalmente, interessa-nos começar a familiarizar nossas crianças com 

questões estéticas básicas, que as acompanharão durante todo o trabalho e que dizem 

respeito aos diferentes significados da arte (Por que as pessoas produzem arte?), à 

ampliação do repertório imagético (O que é ou quando é arte?), à diversidade estética e 

cultural (A arte é sempre a mesma, em todos os espaços e tempos?) e à pluralidade do 

homem  (Há diferentes tipos de arte no mesmo tempo e espaço? Na mesma cultura?), em 

especial o homem contemporâneo (Como é a arte de nosso tempo? Que tipo de arte 

produzimos?). 

Cabe destacar, que todas estas questões abrem terreno fértil não só para a 

abordagem estética , mas também para a abordagem  intercultural , no sentido de uma 

preocupação com a pluralidade  enquanto eixo estrutural dos debates, das pesquisas, das 

leituras e das produções realizadas, enquanto tessitura de conhecimentos. 

Os conteúdos trabalhados nesta série foram agrupados e são desenvolvidos 

através das seguintes  unidades: 

 

Unidade I – Retratos e Paisagens 

Unidade II – Culturas e Padronagens 

Unidade III – Percepção e Criação da Forma 

Unidade IV – Cor e Fantasia 

 

Elencamos as propostas de trabalho da unidade “Retratos e Paisagens”, 

objetivando explorar algumas práticas que nos interessam mais de perto nesse estudo. As 

demais unidades ( “Culturas e Padronagens ",“Percepção e Criação da Forma” e “Cor e 

Fantasia” ), embora se apresentem sob a forma de outras atividades, voltam a ser vistas 

na programação de primeira à quarta séries, com a mesma linha de abordagem e 

aprofundando os conteúdos já vistos, ampliando-os sempre. Isto nos leva a explicitá-las 

nas séries seguintes, evitando assim que a apresentação se torne repetitiva. 

 

 



 78  

Unidade I – Retratos e Paisagens 

 

Nesta unidade, procuramos colocar as crianças em um primeiro contato com 

obras de arte, nestes dois grupos temáticos tão abrangentes e multifacetados – os retratos 

e as paisagens. 

Inicialmente sondamos do repertório que as crianças nos trazem, o conceito 

de retrato, os diferentes tipos de retratos que eles conhecem e o retrato como registro de 

algo existente, um “recorte” da  realidade. 

Mas será que sempre foi assim? 

Livros e material iconográfico sobre diversos períodos da História da Arte 

são mostrados para ilustrar como o homem sempre buscou registrar sua própria imagem, 

a de seus semelhantes e do mundo a sua volta e que esse registro variou de acordo com 

as diferentes épocas, locais e com o “olhar” da pessoa que a registrava. 

Brincamos com as crianças, mostrando a discrepância entre retratos pintados 

por Leonardo Da Vinci e Joan Miró, Ingres  e Pablo Picasso, por exemplo. 

 

 
Imagem 2                        Imagem 3                        Imagem 4                          Imagem 5 
 
Da Vinci                               Miró                             Ingres                                Picasso 

 

Já começamos a discutir sobre os  “modos de ver” e  os  “modos de se 

produzir” arte de cada época, além dos valores que definiam o que era um “bom pintor”. 

Lembramos que muitas vezes os reis e pessoas ricas da época pagavam para que os 

pintores os pintassem como eles achavam que eram ou como gostariam de serem vistos 

pelas pessoas. 
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Em geral, perguntamos às crianças como elas gostariam de ser pintadas ou 

como elas pintariam o retrato de seu colega ao lado, por exemplo. 

Nesta atividade, comumente surgem questões de baixa auto-estima ou até 

mesmo de racismo, evidenciadas por exemplo, no caso de crianças negras que afirmam 

que gostariam de ser pintadas brancas ou mesmo de crianças brancas, que gostariam de 

ser pintadas loiras e com olhos azuis, com cabelos longos e lisos etc. Há também o caso 

dos que não gostariam de  ser retratados, os que narram verdadeiros “monstros” como 

sendo o retrato do colega ao lado ou os que se acham “muito lindos” da maneira como 

são. 

É sem dúvida, uma ótima oportunidade para se conversar sobre as diferenças 

que existem na natureza, nos objetos e entre as pessoas ou mesmo em cada um de nós, 

ao assumirmos, muitas vezes ao mesmo tempo, diferentes papéis ou vários modos de ser, 

em diferentes momentos de nossas vidas. 

Eu, por exemplo, sou latina, mulher, arte-educadora, classe média, 

heterossexual etc. Pertenço a grupos dominantes, sob um ponto de vista e a grupos 

minoritários, sob outro ponto de vista, também sofrendo discriminações de determinados 

grupos. Ninguém é em si, hegemônico ou minoria, somos múltiplos, plurais. 

Analisar de que maneira as pessoas encaram as diferenças e de que modo 

tratam quem é diferente, nos levam à origem do que queremos: o racismo, a assimetria 

social ou as diferenças de gênero, entre outras possibilidades, por mais que estas estejam 

colocadas de forma “branda” ou simbólica, nas atitudes infantis. 

Ao designar o caráter do que é outro, a noção de alteridade é sempre colocada 

em contraponto: “não eu” de um “eu”, “outro” de um “mesmo”. 

A noção de alteridade faz par com a noção que um indivíduo tem de si 

mesmo, supondo relações de implicação entre pessoas e grupos que, inscritos numa 

sociedade plural, se  relacionam, reciprocamente através destas implicações (amigo/ 

inimigo, semelhante/ dissemelhante, autóctone/ estrangeiro, próximo/ longínquo, 

normal/ desviante etc). 

É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora das 

relações dialógicas e do discurso que só podemos entendê-las, a partir das marcas 

históricas e institucionais, oriundas das relações de poder. 
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Hall (Apud Silva:2000), ao discutir sobre identidades, acrescenta que 

 

“elas emergem no interior do jogo de modalidades específicas de poder e 

são, assim, mais o produto da marcação da diferença e da exclusão do que o 

signo de uma unidade idêntica, naturalmente constituída de uma ‘ identidade’ 

em seu significado tradicional – isto é, da mesmidade que tudo inclui, uma 

identidade sem costuras, inteiriça, sem diferenciação interna”(p.109) 

 

Já Augé (Apud Arruda:1998) traz para a discussão sobre o tema, o que 

denomina como “uma tríplice experiência da alteridade, da pluralidade e da identidade”. 

Para ele, o pensamento do mesmo e do outro, encontra-se historicamente fundado sobre 

a evidência de uma pluralidade espacial, cultural e temporal: o outro se define portanto, 

em vista da “identidade” de um observador, seja por sua localização ou  trajetória, sob o 

ponto de vista cultural. 

É precisamente sobre estes três aspectos que o cotidiano escolar poderá atuar, 

oferecendo aceso ao tempo, ao espaço e à cultura de diferentes grupos, mesclando-as, 

como num rico referencial que permeará as práticas pedagógicas. 

A identidade poderá vir a se constituir então não como sujeito psicanalítico 

ou ideológico, mas como as pessoas vêem a si próprias, enquanto agentes ativos, cujos 

sentidos do eu são projetados sobre e expressos em práticas culturais, textos, sons e 

imagens. 

Levantar e discutir com os alunos os conceitos de “belo” de nossa sociedade, 

impostos nas propagandas, nas revistas e na TV, ao mesmo tempo que esta mesma TV 

denuncia conflitos raciais em várias partes do mundo, leva-nos à reflexão, à análise dos 

discursos e das experiências vividas em nosso dia-a-dia, de forma dialógica e consciente, 

pois “a língua ajuda a constituir a experiência, ao oferecer uma estrutura de 

inteligibilidade ou um instrumento mediado, por meio do qual as experiências podem ser 

compreendidas” (McLaren:1997,p.127).  

O diálogo, o “oferecer escuta, o “dar voz” ao outro para que se coloque, se 

exponha e se expresse, reverte-se aqui de fundamental importância, no processo de 

aceitação das diferenças e de constituição de subjetividades. 
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A relação dialógica possibilita informação, auto-formação e reconhecimento 

de sentidos e significações. 

Segundo Freire, 

“A dialogicidade não pode ser  entendida  como instrumento usado 

pelo educador, às vezes, em coerência com sua opção política. A dialogicidade 

é uma exigência da natureza humana e também um reclamo da opção 

democrática do educador... Não há comunicação sem dialogicidade e a 

comunicação está no núcleo do fenômeno vital...”(Freire,1995: 74) 

                  Este processo, que aposta na comunicação como elemento, é o suporte para a 

própria existência dos seres humanos. Sons, gestos, palavras e imagens são aqui 

encarados como frutos da criação e da sensibilidade humanas, capazes de nos oferecer 

em “mergulho”na comunicação e nas múltiplas formas de expressão, trazendo à luz 

diferentes mundos e sujeitos.  

Temos que reconhecer que ninguém nasce racista, preconceituoso ou 

excludente. Estes valores vêm dos núcleos familiares e são trazidos à escola pelos 

alunos. Cabe-nos denunciar e trabalhar a questão, de forma transparente e incisiva, sem 

ignorar fatos, sem temer constrangimentos, pois constrangimento maior é o racismo e a 

segregação velados, que marcam e humilham crianças, muitas vezes, por toda a sua 

trajetória escolar ou de vida. 

Por muito tempo no Brasil negou-se a idéia do preconceito em nossa 

sociedade, divulgando-se uma suposta “uniformidade cultural”, que apregoava uma 

“igualdade” na prática muito pouco vivenciada. 

Torna-se cada vez mais necessário darmos visibilidade ao caráter 

multicultural de nosso povo, denunciando práticas preconceituosas e investindo em 

novas gerações abertas ao novo, ao diferente e à pluralidade. 

O advento da fotografia é abordado com as crianças como o invento 

libertador da “arte da cópia” para as diversas tendências não naturalistas. 

Os alunos fazem seu auto-retrato e o do colega , utilizando várias técnicas 

(gouache, pastel sobre cartão, colagem com sucata miúda, giz de cera com anilina, etc.). 
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Nos retratos são observados principalmente o enquadramento e as expressões 

fisionômicas. 

O trabalho com as expressões fisionômicas perpassa vários jogos cênicos, 

trabalho com espelhos, o toque do rosto do colega, em diferentes expressões e a 

modelagem em argila. 

Este ano, trabalhamos um livro que conta a vida de crianças de diversas 

partes do mundo, em seu cotidiano de vida.  

A partir das semelhanças e diferenças, várias crianças identificaram-se com 

hábitos, tradições, religiões, modos de vestir e preferências. Tivemos a oportunidade de 

analisar como em cada turma existiam pessoas diferentes, com costumes semelhantes 

aos de crianças de diferentes países, o que foi concluído brilhantemente com a afirmação 

de uma das crianças: “É que aqui no Brasil a gente é tudo misturado mesmo, todo 

mundo tem um ‘Terra Nostra’27 na família.” 

A conclusão da criança deu origem à pesquisa sobre nossos antepassados, 

verificando-se a miscigenação existente nas origens de cada família. 

Mostramos às crianças, pinturas de Debret, que “catalogavam” indígenas e 

negros e aproveitando o “gancho” com os 500 Anos trabalhamos a dominação, a 

colonização e as relações de poder entre europeus, negros e indígenas. 

 

 

 

                                                 
27 A criança referia-se à novela “Terra Nostra” que mostrava a imigração italiana para o Brasil, fazendo 

alusão ao processo de miscigenação 
 

 

Imagem 6 
Pinturas 
Debret 
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O importante era mostrar que nunca existiu “o índio” ou o “negro”. Entre  os 

indígenas como entre os negros existiam diversos grupos, com hábitos, línguas e culturas 

diversas, da mesma maneira como hoje, não podemos como descendentes da 

miscigenação, nos considerarmos como  “o branco” , “o negro”  ou “o índio ”. 

Solicitamos às crianças que além do auto-retrato e do retrato do colega, 

escolhessem um amigo do livro “Crianças como você ” para retratá-lo de perfil.28 

Imagem 7 

Retrato do Amigo 

 

Imagem 8                                                                                     Imagem 9 

Galeria de Auto-Retratos e                                    Galeria dos Retratos de " Crianças    

Retratos dos  Colegas                                                                     como você ". 

 

 

 

                                                 
28 Já havíamos trabalhado com as crianças o conceito de auto-retrato e retrato perfilado, quando analisamos os 
diferentes tipos de retratos. Falamos e mostramos as representações egípcias e eles lembraram das “fotos da 

delegacia” que também dão ênfase ao perfil. 
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Foi muito gratificante observarmos a riqueza das expressões fisionômicas e 

dos enquadramentos realizados. O perfil retratou, como objetivávamos, as diferenças 

étnicas, configurando-se como interculturalmente muito rico. 

O mais significativo foi que eles reconhecessem que as diferenças 

acrescentam e enriquecem, que a articulação identidade –alteridade - pluralidade se 

fizesse presente, produzindo identidades plurais, que se manifestaram através da 

imagem, sem vergonha, sem medo de se expor. 

As imagens aqui produzidas têm a ver não tanto com as questões de “quem 

somos” ou “de onde viemos”, mas muito mais com as questões relacionadas a “quem 

nós podemos nos tornar” ou " com quem nós podemos estabelecer afetos”; são da ordem 

não da representação, mas da imaginação criadora, não do “retorno às raízes”, mas do 

estabelecimento de novas rotas, novos caminhos a serem traçados, possíveis histórias a 

serem contadas... 

Aproveitando a empolgação com os trabalhos sobre retratos, procuramos 

explorar os diferentes olhares que podemos ter sobre o mesmo objeto. 

Apresentamos diferentes imagens de paisagens e os alunos puderam 

comentar sobre a paisagem que mais lhe chamou a atenção. Logicamente, existiram 

respostas e escolhas muito diferentes, que foram contrastadas. Uma mesma paisagem 

pôde ser vista como “feia”, “sem cor”, “linda”, parecendo com “o lugar onde vou 

brincar”, “legal”, “diferente”, “que dá medo” e “esquisita” entre outras opções, 

mostrando como a maneira de vermos as coisas, muda de pessoa para pessoa. 

E se cada um deles fosse produzir aquela mesma imagem com tintas, giz 

pastel ou canetinha, como a fariam? As produções sairiam iguais? 

Apresentamos diferentes maneiras de se retratar paisagens, confrontando 

reproduções de pinturas de períodos e culturas diferentes. Procuramos explorar as 

intenções e cada pintor e suas propostas estéticas, mostrando que a arte pode ter várias 

funções, abordagens, visões. 

As crianças vivenciaram um jogo de imaginação, em que se perdem por 

paisagens geometrizadas, de sonhos, de misteriosas florestas nunca visitadas, de mundos 

destruídos e de belos jardins floridos, passando por aventuras de muito suspense, medo e 

alegrias. Após o jogo foram elaboradas releituras das obras analisadas, por pequenos 

grupos de alunos. 
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Imagem 10 
Releitura de Krajcberg. Após 
apresentação de teatro  de vara sobre 
a preservação ecológica, as crianças 
procuraram “restos de florestas” de 

nosso horto e “seus derivados” 

(palitos  de picolé, terra, sementes, 
etc) para realização   de montagens 
plásticas diversas. 

Imagem  11 
Trabalho de recontextualização dos 
personagens de Gauguim. As crianças 
criaram novos contextos, através do 
uso da cor e da criação de formas, em 
tinta gouache 
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Mais uma vez , o  trabalho realizado permitiu a análise de diferentes modos de se 

ver , de se ler e de se produzir imagens , flexibilizando valores , desestabilizando 

estereótipos e petrificações , ganhando espaços à voz e à expressão , na tessitura de 

identidades plurais . 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 12 
Paisagens impressionistas, que  
encantam-nos pelo uso da cor e da 
luz, em rápidas pinceladas 
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Os desvelar dos sentidos: conferindo espaço, voz e imagem às múltiplas 

origens e identidades culturais – saberes e fazeres híbridos. 
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“ Das diferentes versões de uma dada cultura , deve ser escolhida aquela que 

representa o círculo mais amplo de reciprocidade dentro dessa cultura , a 

versão que vai mais longe no reconhecimento do outro ... 

... As pessoas e os outros grupos têm o direito a serem iguais , quando a 

diferença  os inferioriza , e o direito a serem diferentes , quando a igualdade 

os descaracteriza . ”  

 

 

                                                 Boaventura de Souza Santos (1997 : p.75-76) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na primeira série, procuramos dar continuidade ao trabalho realizado nas 

classes de alfabetização, aprofundando e ampliando os elementos básicos das  

linguagens cênica e plástica, através de três unidades relativas à História da Arte: 

 

Unidade 1 – Primeiros Tempos 

Unidade 2 – Arte Indígena Brasileira 

Unidade 3 – Arte Brasileira 
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Cenicamente, continuamos a utilizar jogos preparatórios e de integração 

(eu/outro, expressão estática e dinâmica, imaginação e outros). O faz de conta muitas 

vezes se desdobra em pequenas dramatizações espontâneas, que nos oportunizam 

desenvolver questões ligadas ao personagem, ao contexto e às relações dramáticas que 

os envolvem. São trabalhados também a relação eu / outro, diferentes tipos de teatro, 

além de jogos, brincadeiras indígenas e populares. 

Na Unidade Primeiros Tempos, abordamos as origens da Arte e da busca do 

homem pelo registro da imagem, compreendendo-as como manifestações essenciais à 

vida humana, visto que nasceram ligadas à magia, à sobrevivência e à fertilidade. 

Aqui fundamentalmente, procuramos chamar a atenção de nossas crianças 

para o fato da arte não ser um privilégio da contemporaneidade. 

E, se a arte sempre existiu, por que motivos? Seria a arte daqueles primeiros 

tempos diferente da arte de hoje? E os que a produzem hoje, seriam os mesmos do 

passado? 

Torna-se importante que as crianças percebam, através dos tempos, como a 

arte modificou-se pela ação do homem, mas também como esta modificou-o, rompendo 

com padrões e normas pré-estabelecidas. E mesmo compartilhando a mesma época, 

diferentes grupos culturais sempre encontraram espaços diferentes para a arte em suas 

dinâmicas de vida, em função de suas múltiplas necessidades e valores. 

A partir do vídeo “A Guerra do Fogo” e do acesso a vasto material 

iconográfico sobre o homem e sua arte nos Primeiros Tempos, as crianças realizam 

pequenas dramatizações relacionadas ao cotidiano deste período históricos ( caça, pesca, 

ritos de magia, etc.) 

Plasticamente, recortam e tingem suportes de diferentes formas e texturas, 

que evocam peles de animais utilizadas nos Primeiros Tempos, desenhando sobre eles 

imagens relacionadas às pinturas rupestres. 

Apresentamos imagens de propagandas e da arte moderna e contemporânea 

que se utilizam de manifestações da arte dos Primeiros Tempos. 

Ao lado de Altamira e Lascaux, são apresentadas grutas do interior de Minas 

e do Sul do Brasil, apresentando-lhes a arte de nosso “homem das cavernas”. 
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Imagem 14 

Trabalhos em diferentes suportes e texturas. 

 

     Imagem 13 
Detalhe em pele de animal 
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Tridimensionalmente, recriam na argila as cenas dramatizadas e/ou animais 

já extintos e produções escultóricas deste período, como os amuletos, atribuído a eles 

novos sentidos. 

As atividades com cores abordam a questão histórica da origem das tintas, 

seus diferentes tipos e densidades, explorando-se pigmentos naturais e industrializados. 

As crianças confeccionam tintas naturais com pigmentos retirados do açafrão, 

da argila, do carvão, da beterraba, do espinafre, etc e as utilizam para pintar um grande 

painel coletivo. 

 

 

 

                                                                               

Imagem 16 

“A proteção do fogo” 

 

    Imagem 15 
Amuletos confeccionados 

em  argila 
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Cenas dramatizadas e modeladas, com direito a mamutes e tigres de dente-de-

sabre. 

 

 

Imagem 17 

Confecção das Tintas Naturais. 

 

 

 

                        

 

    

Imagem 18 

Elaboração do Painel / Paisagem. 

 

 



 93  

 

 

Imagem 19 

Confecção dos Personagens. 

 

 

 

 

 

Imagem 20 
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Pintura com tintas naturais elaboradas pelas crianças. 

 

Imagem 21 

Finalmente pronto! 
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Imagem 22 

 E exposto! 

 

Observamos como a possibilidade de submergir nos Primeiros Tempos em 

uma multiplicidade de textos (imagens, histórias, filmes, brincadeiras, jogos e 

dramatizações, entre outros) proporcionou às crianças a valorização de uma memória 

cultural coletiva, que tornou as aprendizagens extremamente significativas e 

culturalmente relevantes, especificamente no tocante ao Ensino da Arte, ultrapassando o 

“exotismo”  ou uma mera listagem de conteúdos diferentes a enfeitar o currículo 

(Billings & Henry: 1999). 

Teóricos como Piaget (1971) e Bachelard (1991) expuseram-nos claramente 

nas concepções acerca do conhecimento: baseadas no “fazer” ou na “ação do sujeito 

sobre o sobre os objetos”. Para eles, a atividade lúdica e o jogo simbólico, no âmbito das 

mais amplas possibilidades sensoriais de manipulação e de experimentação do real como 

de papéis sociais, se constituem em atividades de conhecimento, o qual, não teria origem 

na mera e simples contemplação, imaginação ou reprodução de objeto e fenômeno, 

exigindo-nos sim, uma ação deliberada, intencional e criativa sobre estes, capaz de 

explorá-los nas suas múltiplas propriedades e possibilidades, conferindo sentido e 

significação  à realidade e tecendo formas novas e singulares de se transformá-la. 

 

 

Já Michel de Certeau (1986), que há anos vem pesquisando o que ele chama 

as “artes do fazer”, expõe ser a arte “maneira de fazer, práticas que revelam modos de se 

pensar e sentir, indissociáveis de modo de usar”, entendendo-se que o ambiente 

qualificado pela experiência e mediação estética deixa de ser uma simples materialidade 

para converter-se num processo potencialmente diversificado de relações e 

aprendizagens significativas, porque evidentemente dialógicas. 

O acesso e a comparação entre os meios de produção artesanal e industrial 

(no caso das tintas), as curiosidades trazidas para a sala, via enciclopédias e internet, 

sobre espécies já extintas (mamutes, preguiças-gigantes, tigres de dente-de-sabre, etc.) e 

a importância da arqueologia para tantas descobertas, fez com que encerrássemos a 

unidade com uma rica ida ao Museu Nacional, onde a curiosidade das crianças quase 

esgotou os guias e o professor de arqueologia que nos receberam. 
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A confecção do painel coletivo com tintas naturais mereceu total dedicação 

das crianças, desde o momento da elaboração das tintas até a programação visual das 

paisagens e a confecção dos personagens. 

Foi na amplitude de recursos que o cotidiano pôde no oferecer, com imagens 

que migraram do artesanal ao tecnológico, sem pedir licença, que pudemos vivenciar 

juntos o processo de hibridização de nossa cultura, verdadeiramente imagética.  

Buscamos, ao estudarmos sobre Arte Indígena Brasileira, desenvolver a 

valorização das diferentes culturas indígenas em si, enquanto integrantes da formação da 

cultura nacional e como produtoras de uma arte genuína e brasileira, apesar de não 

intencional como a arte do branco, em suas relações com magia, a natureza, a religião e a 

identidade sociocultural. 

A partir do vídeo “Xingú” e de diversas imagens sobre a produção artística 

de vários grupos indígenas, ressaltamos aspectos relacionados à organização espacial, à 

simplificação e à geometrização formais, ao ritmo e a valores simbólicos característicos 

destas culturas (pintura corporal, cerâmica, ornamentos, troncos do Kuarup, etc.) que o 

alunos materializam através da criação de diferentes padronagens. 

Realizamos um paralelo entre ritmo sonoro plástico, criando coletivamente pautas 

musicais feitas com formas geométricas, que os alunos acompanham com palmas, 

batendo os pés, estalando os dedos ou batendo na mesa. 

 

 

Observamos o ritmo plástico também em imagens de propaganda e no 

trabalho de artistas contemporâneos que inclusive, citam a arte indígena em seus 

trabalhos. 
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Imagem 23 

Elaboração das Padronagens. 

 

Imagem 24 

Padronagens em close, evidenciando aspectos como simetria, simplificação formal  

e ritmo plástico. 

 

Apresentamos imagens de indígenas brasileiros em diferentes situações de 

seu cotidiano e discutimos sobre as semelhanças e as diferenças entre os seus e os nossos 

hábitos e interesses.29  Por estarem trabalhando sobre a temática, a discussão é sempre 

muito rica, possibilitando-nos inclusive neste ano, explorarmos bem a situação de 

exploração / dominação européia no Brasil. 

A série televisiva “A muralha” foi muito citada por algumas crianças que 

haviam ficado espantadas com a matança e a covardia que significava o uso das armas 

de fogo contra os povos indígenas. 

                                                 
29 Este trabalho é desenvolvido paralelamente à proposta de Estudos Sociais, através da qual as crianças 
assistem a filmes sobre tribos indígenas, vão ao Museu do Índio e recebem a visita de um índio na escola. 
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Um mapa apresentando a extinção das tribos foi-nos de grande valia, assim 

como a apresentação e a discussão de matérias dos jornais sobre a situação real dos 

índios, em meio aos festejos dos 500 Anos. 

A arte indígena continuou a ser apresentada em imagens de diferentes livros, 

que apresentam da pintura corporal à plumária, da modelagem à cestaria, na qual 

destacamos ritmos e padrões.  

 

Imagem 25 

Cerâmicas, instrumentos musicais e brinquedos indígenas, onde destaca-se a 

pintura de padronagens 
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Imagem 27 
Padronagens/Ritmo 

 e simetria 

 

 

 

 

Os alunos “mergulham” no mundo indígena, ao escutarem lendas da criação 

do mundo, dos mitos e das aventuras, contadas por estes povos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 26 
Objetos indígenas  
Bidimensionais.  
Padronagens/Diferentes 
Suportes 
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As diferentes tonalidades (cor + branco / cor + preto) são abordadas a partir 

da lenda indígena “A criação da Noite”, trabalhada a partir de um teatro de fantoches.  

         A organização espacial com formas abstratas e geométricas é trabalhada com 

recortes resultantes da história “As Aventuras do Curumim Cainã”. No decorrer desta 

história interativa, as crianças recortam os perigos e obstáculos vividos pelo indiozinho. 

A partir das formas obtidas, constroem totens coletivamente, inspirados nos troncos do 

Kuarup.30 

 

                                                 
30 Kuarup é uma festa indígena em homenagem aos mortos, na qual cada tronco de árvore é 
cuidadosamente raspado e habilmente pintado em homenagem a cada um dos espíritos dos componentes 
da tribo – Alto Xingu. 
 

 

Imagem 28 
 

A forma ovalar do suporte 
representa o caroço de 

tucumã ( o dia/ a noite ). 
Os personagens foram 
recortados em pintura à 
dedo, onde o gouache 

branco/preto foi 
acrescentados às demais 

cores, produzindo 
diferentes tonalidades 
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Imagens 29 e 30 

Contando a história interativa do Curumim Cainã. A cada passo da história, novos 

recortes. 

 

 

 

Imagens 31 e 32 

Montagem dos recortes do grupo, dando sentido a uma nova aventura. 
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                                                        Imagem 33 

Crianças terminam a atividade, em roda, contando oralmente aos colegas suas novas 

histórias. 

 

Imagem 34 

Agora como tótens. 
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Não poderíamos deixar de falar sobre a visita do índio Maiatuã, que vem à 

escola contar sobre sua vida e a de seu povo, apresentando às crianças, uma riqueza de 

informações sobre a pintura corporal, as indumentárias e pinturas de guerra, os remédios 

naturais, os truques da pesca e as dificuldades pelas quais passaram/passam a sua gente. 

A modelagem (argila) de cerâmicas zoomorfas e antropomorfas, onde são 

também utilizadas pradronagens indígenas, são realizadas a partir da “Lenda do Teií”, 

contada através de transparências. São realizados ainda jogos cênicos relacionados aos 

animais de nossas florestas com posterior modelagem em papier maché. 

 

       Imagens 35 e 36 

Cerâmicas antropomorfas e zoomorfas. 

 

 

Imagem 37 

Bichos silvestres, em papier-maché. 
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O aspecto físico da cor é vivenciado e analisado através da difração da luz 

(experiência prática com o prisma a partir de lenda indígena sobre o arco-íris) e da 

diferenciação entre cor-física e cor-química. Conteúdos, tais como: cor / emoção e criação 

do personagem são registrados através da criação de fantoches do “povos das sete cores”. 

 

 

 

 

Imagem 38 

Fantoches  de mão, representando os “povos das sete cores”, em alusão à lenda indígena 

da criação do arco-íris (confeccionado após pesquisa de tonalidades em diferentes tipos de 

papéis e texturas). Os alunos criam e dramatizam pequenas histórias. 

 

É importante destacar que estas propostas de trabalho, onde o ritmo e a 

padronagem puderam ser explorados, entre outros aspectos, não se configuraram como 

atividades estéreis, desvinculadas de sentido ou para mostrarmos a “pureza” e o “exotismo” 

de grupos que nos são “estranhos”. 

Pelo contrário, estiveram todo o tempo embasadas por discussões, num espaço 

onde procuramos resgatar os povos indígenas como os primeiros donos de nossa terra, 

convivendo com seus valores, respeitando-os, comparando-os e dando voz a seus 

descendentes. 
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O trabalho ganhou maior riqueza quando, a partir da visita de Maiatuã,31 

discutimos como os índios de hoje estão diferentes, usam celulares e jeans, participam da 

política e comercializam produtos, quebrando as fronteiras entre a tradição, a modernidade 

e o tecnológico, o local e o global, o popular e o erudito, desfazendo estereótipos e 

preconceitos, trazendo-nos seu hibridismo cultural como uma mostra do direito ao acesso, 

um exemplo de cidadania. 

As imagens e os debates, a vivência e a experimentação, a pesquisa e a produção 

proporcionaram-nos um diálogo dinâmico e prazeroso com a pluralidade de nossas raízes, 

O RESGATE DE NOSSA IDENTIDADE CULTURAL. 

Alguns teóricos contemporâneos desmistificam a idéia de identidade cultural 

unificada, pois consideram que estas já se caracterizam como plurais, sofrendo efeitos de 

jogos de poder, divisões e contradições internas, em sua própria dinâmica de formação, 

num universo sempre múltiplo (Hall:2000, Canclini: 1999, Giroux: 1992). 

A identidade cultural configura-se neste caso num processo aberto e plural de 

elaboração da identidade, a partir das raízes culturais e dos muitos mundos culturais que 

perpassam a existência do sujeito, em processos de vida - idéias, atitudes, linguagens, 

instituições e estruturas de poder – e práticas – formas, textos, cânones, arquitetura etc. 

Canclini (1998) sugere um olhar transdisciplinar que reconheça tais identidades 

não mais como “locais” ou “globais”, “particulares” ou “universais”, mais híbridas e 

capazes de atropelar a investigação cultural, em manifestações, que exploram do tradicional 

à vanguarda, do culto ao popular e ao tecnológico, das relações arcaicas de poder à 

democracia, dos hábitos autoritários aos movimentos sociais de base. 

 

 

Na Unidade Arte Brasileira, objetivamos o reconhecimento de nossa cultura 

como resultante da influência de inúmeros outros povos e culturas que aqui já viviam ou 

que para cá vieram. Tentamos estabelecer interfaces entre o que as pessoas geralmente 

classificam como popular (folclore, arte do povo, fazeres especiais e estética do cotidiano) e 

o que normalmente é institucionalizado e referendado por museus, galerias e críticos como 

“arte” e que as pessoas passam a encarar enquanto erudito. Buscamos desta forma romper 

                                                 
31 Este índio chama-se Maiatuã e vem anualmente à escola para este fim, enriquecendo o trabalho que 
realizamos. Ele mora na cidade do Rio de Janeiro e sobrevive fazendo este tipo de trabalho nas Instituições. 
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com classificações que  consideramos simplistas, frente à riqueza e hibridez de nossa 

cultura visual.32 

Encaramos nossa cultura como viva, dinâmica e múltipla, não havendo como 

subordinar algumas manifestações artísticas a outras. 

Não é raro assistirmos a manifestações interculturais e híbridas, nas quais o 

erudito mescla-se ao popular ou ao tecnológico. Poderíamos exemplificar com o processo 

de citação, tão utilizada pelos artistas contemporâneos, resgatando a estética do cotidiano, 

os fazeres especiais e a arte popular em suas produções genuínas e funcionais, o mesmo 

ocorrendo com o rock ou a música erudita, que tem se renovado nas melodias populares e 

das minorias  ( Canclini: 1998, Barbosa: 1998 ). 

 

 

             Imagem 39                                                                  Imagem 40 

A professora orienta o grupo antes e                                    Crianças observam peças de 

 durante a visita. No retorno, a avaliação                                 Mestre Vitalino e seus  

e o desdobramento em produções.                                                seguidores.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Segundo Hernández (2000), cultura visual teria como objeto de estudo os artefatos materiais 
(arquitetura,imagens fixas e em movimento, representações da mídia, performances etc.), produzidos pelo 
trabalho ao pela ação e pela imaginação dos seres humanos com finalidades estéticas, simbólicas, rituais ou 
político-ideológicas. Ou com finalidades práticas dirigidas ao sentido de olhar, ou para um significado 
ampliado (p.134) 
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           Imagem 41                                                              Imagem 42 

    Os bonecos sonorizados e articulados                               Cenas do nordeste. 

        são uma festa para a criançada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 43 

Um desfile de carnaval com som,luzes e muito movimento! 

 

Imagens 41, 42, 43, 44 e 45 – visita à Casa do Pontal. Exploração do acervo sob 

orientação da professora. 

 

 

 

 
 

 



  107 

 

Adotamos a divisão antropológica do Museu do Folclore do Rio de Janeiro ou 

da Casa do Pontal – RJ (cuja visita anual da primeira série já é a abertura deste trabalho há 

alguns anos), como subdivisão desta nossa terceira unidade: Vida, Técnica, Arte, Religião e 

Festas, por considerá-las mais ampla e adequada que a antiga abordagem regionalista, 

muitas vezes dada pelas escolas ao folclore nacional. 

Após a visita ao museu, sondamos as informações que as crianças trazem da 

tradição oral e plástica de suas famílias, pois  muitas são descendentes de emigrantes das 

regiões Norte e Nordeste do país e/ou possuem algum parente ou amigo que trabalha na 

“Feira dos Nordestinos”, que ocorre todos os finais de semana no Campo de São Cristóvão, 

em frente ao Colégio. Estas crianças usualmente freqüentam a feira, possuindo um contato 

bem íntimo com o artesanato. 

A oportunidade de ver no museu trabalhos semelhantes aos que são produzidos 

em suas casas e de vivenciar com a professora e colegas o descortinar da vida e da obra de 

diferentes artistas e artesãos, referenda definitivamente a ampliação de seu conceito de arte. 

A possibilidade de narrar sobre a produção realizada em sua casa (que materiais 

utiliza, como é produzida e preparada para venda) e o orgulho de trazer alguma peça para a 

escola, valoriza o ego cultural dessas crianças, que muitas vezes sentiam-se envergonhadas 

por trabalharem na feira. 

Há alguns anos atrás, escutando os comentários das crianças sobre a feira, onde 

alguns costumavam se encontrar nos finais de semana, soube que um  dos alunos que se 

mantinha calado vendia os trabalhos de seu tio. Ao ser perguntado a respeito, o aluno 

recusou-se a falar, dizendo que os trabalhos eram horríveis. Provavelmente havia escutado 

isto de alguém ou mesmo sentira o desprezo pelas peças por alguém que as observava. Não 

insisti, mas sabedora pelos demais alunos de que se tratavam de bonecos de arame, sempre 

que necessitava fazer comparações sobre a estrutura da forma, o equilíbrio ou o 

acabamento, exemplificava com este tipo de produção, valorizando-a ou mesmo 

perguntando a este aluno o que poderia ser feito para solucionar os problemas estéticos que 

enfrentávamos. 

Para minha surpresa, após quatro ou cinco aulas, o aluno trouxe um cavalinho de 

arame que ele havia feito com a ajuda do tio. É claro que transformamos a ocasião numa 

“festa”, deixando o cavalinho exposto entre as reproduções, peças originais e trabalhos dos 

colegas. 
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Ao final da aula, aproximei-me dele e perguntei – “Você realmente acha este 

tipo de trabalho ‘horrível’ ou já mudou  de idéia?” 

E recebi a resposta que guardo até hoje como um prêmio: –  “Acho não, aprendi 

a gostar. Agora acho até muito lindo!”   

É justamente este “aprendi a gostar” que sintetiza todo o esforço daqueles que 

no cotidiano escolar lutam por trazer a imagem à luz, rasgando os véus que tentam encobrir 

a sua força, os seus significados, ampliando horizontes estéticos para que possamos usufruir 

da arte na plenitude de sua leitura e produção 

Aprendendo a ler e a produzir imagens, os alunos descobrem-se, em seus 

valores e potencialidades, colocam-se em sua identidade cultural, mesclam-se a novas 

possibilidades identitárias.  

É também uma possibilidade de democratização do conhecimento, 

oportunizando às culturas e aos grupos marginalizados – culturas infantis e culturas 

populares – espaço, voz e imagem no ambiente escolar e na sociedade como um todo. 

As crianças participam de brincadeiras populares de hoje e de ontem, 

registrando-as bi e tridimensionalmente, após o estudo da biografia e produção de artesãos 

vistos no museu e na própria comunidade onde o Colégio se insere. 

Releituras da obra do Mestre Vitalino são realizadas a partir do eixo 

Técnica/Trabalho, em cenas de argila que mostram, por exemplo, o fabrico da farinha de 

mandioca ou a produção de queijo, assim como a partir do eixo Vida, produzem cenas que 

apresentam ritos de passagem como o nascimento, o namoro, o casamento,a morte etc.: 

             

 

 

 

 

 

 

                Imagem 44                                                        

Brincadeiras em recorte e colagem                             Imagem 45- Roda Pneu 

               Pipas 
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       Imagem 46                                                                       Imagem 47 

        Balanço                                                                           Bambolê 

 

             Imagem 48                                                              Imagem 49 

        Casa de Farinha                                                     Produção de queijo 

 

 

  

 

 Imagem 50 
Mamulengos 
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Adivinhações, lendas, parlendas, cantigas e a relação homem/trabalho 

estimulam a criação de mamulengos, utilizados em dramatização, pequenos teares e painéis 

sobre os mitos e personagens das festas brasileiras.  

 

 

 

                                                                                   

                                                                                             

Imagem 51 e 52 

Teares. A professora orienta a tecelagem.  
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Imagem 53 

Mitos e Festas brasileiras – “Negrinho” do pastoreiro, “Boto-rosa”, “Boi-bumbá”. 

 

O paralelo entre o trabalho do artesão e o artista consagrado ocorre durante todo 

o trabalho. As brincadeiras populares trouxeram-nos Cândido Portinari e os meninos de 

Brodósqui, sua cidade natal, já os mitos e lendas evocaram Tarsila do Amaral, em sua 

riqueza mítica e genuinamente popular. 
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   Imagens 54,55,56 e 57  -Releituras de Tarsila do Amaral – Criação de personagens 

                        em xerox de paisagens de Tarsila/ interferência com cores.   

                                   Proposta: E você, do que tem medo? 

 

 

          Imagem 58                                                                        Imagem 59 

 Releitura de Tarsila do Amaral  - Pipas, piões e balões foram confeccionados a partir da          

biografia  de   Portinari. 
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               Imagem 60                                                                    Imagem 61 

      Brincadeiras Populares                                                         Espantalhos 

 

As religiões e festas populares em geral são temas polêmicos, mas muito ricos 

de serem explorados pela perspectiva intercultural. Não são poucas as crianças que se 

benzem quando mostramos orixás do candomblé ou que nos afirmam “Minha mãe disse 

que eu não venho pra escola pra ficar falando dessas coisas, não!” 

Além do esclarecimento à família, o que é fundamental, deixamos claro às 

crianças de que não se trata de realizar rituais religiosos em sala. Ninguém está fazendo 

religião, mas arte, cultura. O acesso às diferentes manifestações festivas e religiosas é 

conhecimento, é interculturalidade  e é capaz de desenvolver aspectos éticos de respeito ao 

outro, ao diferente, fundamentais para a cidadania. 

É comum que se evite de falar neste tema na escola. De forma impositiva e 

hegemônica, apresenta-se somente a religião católica como referencial, é possibilidade de 

escolha para estudo, excluindo-se as demais práticas religiosas. Torna-se natural então, que 

os pais se assustem, ao ver seus filhos comentarem sobre o ritual religioso da Lavagem do 

Bonfim, em homenagem aos orixás da umbanda, ou desenhem ancestrais do candomblé, 

ornados com tridentes, flechas etc. 

É interessante pontuar que, nunca recebemos reclamações das famílias por 

estarmos trabalhando a arte sacra das igrejas católicas, ao oportunizarmos o acesso à arte 

barroca brasileira. Estas questões precisam ser discutidas não só com os pais, mas 

principalmente com os alunos. 
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A história da catequese indígena, impondo em latim a religião européia, a 

negação `a religião africana e a origem do sincretismo religioso precisa ser  contado aos 

alunos, pesquisado junto às famílias, discutindo em sala-de-aula. 

Só desta maneira compreenderão a multiplicidade e a riqueza religiosa de nosso 

povo, em suas mais diversas manifestações e serão capazes de respeitar e admirá-las, 

independentemente de possuírem ou não religião. 

É certo que a escola não deve privilegiar religiões, mas deve assumir o 

compromisso de oportunizar o conhecimento de todas as manifestações religiosas que lhe 

for possível, das hegemônicas às minorias, principalmente em situações curriculares como 

as que apresentamos, onde o privilégio à interculturalidade e o trabalho com as relações de 

poder entre grupos, buscando-se a tolerância e o respeito, são fundamentais para a 

exploração dos aspectos estéticos que se quer abordar. 

A magia, o mistério, os poderes e a riqueza mítica que recobre esta parte do 

trabalho tem ampla aceitação por parte do imaginário, da sensibilidade e da criatividade 

infantis. Curtir as festas populares e as religiões brasileiras, torna-se uma real incorporação 

de culturas, com muita dança, música e produções artísticas, através das quais as crianças 

marcam sua presença, abrindo-se à tessitura de identidades plurais. 

 

                 Imagem 62                                                                 Imagem 63 

                 O carnaval.                                                        A Lavagem do Bonfim. 
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                   Imagem 64                                                            Imagem 65 

                  O Maracatu                                                 Personagens do Maracatú  

 

 

  

 

 

Imagem 66 
Boi-bumbá 

Imagem 67 
Pau-de-Fitas 
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                                                      Imagens 68 e 69 

                                                     Orixás Africanos. 

 

 

A diversidade da produção artística apresentada pelas crianças da 1ª série 

demonstra que o conhecimento artístico deu-se a partir da interseção entre a 

experimentação, a decodificação e a informação. Tendo acesso a diferentes códigos, do 

“popular” ao “erudito”; do “tradicional” ao “moderno” ou ao “tecnológico”; do “local” ao 

“universal” e do “individual” ao “coletivo”, os alunos realizaram produções conscientes e 

“bem informadas”.33 

A acessabilidade contudo, não se dá no vácuo. O cotidiano escolar, cada vez 

mais, se vê impelido a aceitar a função política de tornar-se um campo de agenciamentos 

culturais, mediando saberes e artefatos, descortinado relações de poder e de lutas que, por 

ventura, venham a existir entre grupos, afetando a tessitura de identidades. 

A dinâmica, a circularidade e o espaço de troca diferentes códigos devem fazer 

parte da história comum daqueles que acreditam na pedagogia, enquanto prática cultural, 

eticamente comprometida com o hibridismo e as interrelações críticas. 

Complementando o panorama e enfocando a questão da formação docente, 

Giroux (1995), nos afirma que 

                                                 
33 Considerando-se aqui como “bem informadas” as produções realizadas a partir do acesso crítico a 

diferentes referenciais imagéticos. 
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“Os/as educadores/as não poderão ignorar, no próximo século, as 

difíceis questões do multiculturalismo, da raça, da identidade, do poder, do 

conhecimento, da ética e do trabalho, que, na verdade, as escolas já estão tendo 

de enfrentar. Essas questões exercem um papel importante na definição do 

significado e do propósito da escolarização, no que significa ensinar e na forma 

como os/as estudantes devem ser ensinados/as para viver em um mundo que será 

amplamente mais globalizado, higer tech e racialmente diverso que em qualquer 

outra época da história”.(p.88) 

 

A sensibilização dos profissionais de educação para a importância do 

desenvolvimento, de práxis interculturais, torna-se cada vez mais necessária. Com relação 

ao Ensino da Arte, tal questão reveste-se também de grande urgência. 

A cada dia são criadas milhares de novas imagens que, na maioria das vezes 

objetivam formatar valores, impor comportamentos e suscitar desejos. 

Grandes transformações tecnológicas trazem a informação e a imagem como 

condição básica à civilização contemporânea, reestruturando o panorama ético, estético, 

econômico, político e social de nossos dias. 

Ë mais do que necessário o desenvolvimento do pensamento visual crítico. 

Somente tendo acesso e desenvolvendo múltiplas leituras críticas de diferentes imagens, 

provenientes de diferentes estéticas e de diferentes culturas, estaremos ampliando o 

repertório imagético e investindo no estabelecimento de análises e posicionamentos 

críticos, acreditando na tessitura de identidades interculturais, éticas e esteticamente 

comprometidas, em cidadãos conscientes, que não se sintam despotencializados na 

sociedade informacional, comunicacional e semiótica em que vivemos.  
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O mergulho imagético: o olhar comprometido com valores éticos, 
estéticos e interculturais - Indagações e ressignificações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A arte não envelhece porque o ser humano que a contempla é 

sempre novo, ou terá um olhar outro e estará realizando uma infinidade de 
leituras porque infinita é a capacidade do homem de perceber, sentir, 
pensar, imaginar, emocionar-se e construir significações diante das formas 
artísticas. 

Nesse sentido, a obra de arte, mesmo tendo data e procedência, 
transcende o tempo e transpõe fronteiras, por isso é patrimônio cultural da 
Humanidade. Pertence a quem dela fruir, seja um operário egípcio do tempo 
dos faraós, seja o habitante de uma plataforma espacial do ano de 2075.” 

 
 
 
 

Miriam Celeste Martins et alii (1998, p.61)  
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Trabalhamos na segunda série algumas civilizações, cujas artes e culturas 

destacaram-se por suas características e influências não só na Antigüidade mas que se 

mantêm presentes até os dias atuais, constituindo as seguintes unidades: 

 

Unidade I – Arte Egípcia 

Unidade II – Arte Grega 

Unidade III – Arte dos Povos Pré-Colombianos 

Unidade IV – Arte Africana 

Unidade V – Arte Árabe 

Unidade VI – Arte Oriental 

 

O uso do globo terrestre e mapas diversos, vídeos, livros de literatura infantil e 

diversificado material iconográfico, que vai desde livros de História da Arte à Internet, 

facilitam a localização geográfica e temporal da civilização estudada em relação ao nosso 

país e ao nosso tempo, assim como a constatação de que a arte se manifesta nos pontos 

mais variados e longínquos da Terra, desde os mais remotos tempos. 

Buscamos também um melhor entendimento não só da História das Imagens, 

compreendendo que processos levaram-na a modificar-se até os dias atuais, como também 

uma maior compreensão da arte contemporânea, em suas mais diversas manifestações. 

O eixo intercultural, na escolha de conteúdos que não privilegie só a arte 

ocidental, mas que abra espaço a conteúdos da arte africana, da arte oriental, da arte árabe e 

de outros povos indígenas sul s americanos, em equivalência de importância , vale a pena 

ser destacado. 

Na unidade “Arte Egípcia”, procuramos demonstrar que, assim como em seus 

primórdios, a arte surgiu ligada à magia e, em muitos povos e por muitos séculos foi 

utilizada a serviço de várias religiões. Isto fica bem explícito nos vídeos apresentados, que 

reunem desenhos animados com esfinges e pirâmides, documentários  como “Em busca da 

Eternidade”e aventuras como “Indiana Jones no Templo da Perdição”, tudo isto analisado 

criticamente, com o apoio de livros de História da Arte e da literatura infantil, que 

costumam desenvolver o tema de forma lúdica e prazerosa. 

A rigidez formal, o uso de materiais resistentes, tudo enfim, estava relacionado 

coma crença daquele povo na imortalidade da alma e na continuidade da vida junto aos 

deuses, após a morte. 
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A capacidade do homem de simbolizar na escrita e na arte é aqui também 

abordada a partir de trabalhos plásticos realizados com hieróglifos e jogos cênicos 

relacionados a enigmas. 

As crianças acabam por dominar o alfabeto de hieróglifos, espalhando 

mensagens pela escola e realizando jogos de “caça ao tesouro da múmia” com colegas de 

outras turmas. 

A ida ao Museu Nacional configura-se como uma excelente experiência, uma 

vez que o acervo é muito rico e diversificado. É impressionante observar com uma vez 

estimulados e estudando sobre o assunto, os objetos do museu revestem-se de um novo 

significado para as crianças, ajudando-os a levantar novas questões históricas e estéticas 

sobre o tema. 

 

                                   

           Imagens 71 e 72 

               Releituras da Pedra-roseta.  

 

 

 

 

 

 

Imagem 70 
Construção de mensagens 
enigmáticas , utilizando-se 

hieróglifos egípcios. 
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Imagens 73 e 74 

Deuses Egípcios, confeccionados em massa plástica. 

 

O estudo da cultura grega em seu humanismo pleno, faz-se necessário, pois seus 

ideais estéticos influenciaram toda a cultura ocidental até os nossos dias. 

Abordamos nessa unidade, mitos, deuses, lendas, o desenvolvimento da 

escultura e da arquitetura, bem como o surgimento do teatro, com suas máscaras 

características. 

Durante todo o desenvolvimento desta unidade, pontuamos as origens da força 

do figurativo que impregna até hoje nossa civilização, do uso da imagem como cópia do 

“real” e do verdadeiro” e discutimos com as crianças sobre estas questões. Afinal, existirá 

“a verdade”? Num mundo como o nosso cheio de imagens de computadores e no qual os 

homens foram capazes de criar a holografia, a robótica e os simuladores, que produzem 

efeitos sobre nossos corpos e mentes, o que será “o real”? 

A partir do vídeo “Fúria de Titãs” e da apresentação de diversas lendas da 

mitologia grega através de diferentes tipos de teatro, são realizados jogos cênicos de 

improviso e expressão corporal que possibilitam a construção de personagens, 

concretizadas em pequenas dramatizações com a utilização de máscaras.  

Através de jogos de estática e inventiva (parado/ movimento/ sentimento) as três 

fases as escultura grega (arcaica, clássica e helenística) são vivenciadas ludicamente. 

Plasticamente, são realizadas interferências em xerox de esculturas destes 

diferentes períodos, assim como a recriação das mesmas, a partir do contorno dos próprios 

corpos. 

  



  122 

O cotidiano do homem daquele tempo, o uso da figura-fundo e a riqueza dos 

personagens da mitologia destacam-se na recriação bidimensional de vasos e pratos gregos. 

 

 

                              Imagem 75 - Jogos Cênicos sobre o tema. 

 

     

                                  

                                                                                               

 

 

Imagem 76 
Máscaras de personagens mitológicos 

(Perseus, Medusas , Ciclopes, Danaes , 
Pégasus e muitos outros ). 
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                                              Imagens 77 e 78 

Elaboração de “frontões cênicos “com a dramatização dos personagens, correspondentes 

às esculturas gregas, nas três fases exploradas (arcaica, clássica e helenística). 
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                                                      Imagens 79 e 80 

Personagens em frontões, confeccionados a partir do contorno corporal dos alunos. 

 

 

                                                      Imagens 81 e 82 

                                  Interferência em xerox de esculturas gregas. 
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                                                  Imagens 83, 84 e 85 

Vasos e Pratos Gregos, que contavam através de imagens o cotidiano da vida na Grécia. 

 

 

O estudo sobre a importância da descoberta dos vasos e dos pratos gregos para a 

arqueologia, como fonte de conhecimentos sobre o cotidiano do homem grego, que ali era 

comumente retratado através de imagens, levou nossas crianças a contarem suas próprias 

versões das lendas e histórias gregas, nos vasos e pratos por ele confeccionados. 

A elaboração dos pratos revestiu-se de um rico simbolismo, retratando também 

as vivências, as emoções, os interesses e a identidade de cada aluno. 
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As imagens não só espelham identidades, mas as afirmam, ajudando a tece-las 

num revés de forças, sentidos e significados. 

As Civilizações Pré-Colombianas (Incas, Maias e Astecas) foram abordadas 

dentro da Antigüidade como representantes de povos indígenas sul-americanos, que viviam 

em nosso continente antes que ele fosse descoberto pelos europeus e como produtores de 

arte e de cultura próprias, com peculiaridades diversas de povo para povo, bastante 

desenvolvidas, demonstrando que a qualidade e o refinamento de técnicas artísticas não era 

um privilégio europeu. 

O extermínio destas civilizações pelo domínio europeu, a destruição dos 

códices, a exploração do ouro e de outras riquezas possibilitou-nos um novo paralelo com o 

domínio e a exploração do território brasileiro, assim como outro paralelo com a situação 

latino-americana em relação à Europa e aos Estados Unidos, nos dias atuais. 

Embora sejam crianças de oito ou nove anos, os alunos têm noção, pelos 

noticiários da tv e comentários  das manchetes, jornais e das próprias famílias , de que “o 

Brasil deve a muita gente”, de que “nossas riquezas são exploradas pelos estrangeiros” e de 

que “com a desculpa de pagar a dívida, os políticos continuam a roubar o dinheiro do 

povo”. 

Alguns alunos lembraram da história de “Pocahontas”, por quem o explorador 

inglês John Smith termina por se apaixonar. Alguns momentos do filme como escavações à 

procura de ouro, o desrespeito à cultura local e os conflitos desiguais entre europeus e 

indígenas, embora sejam tratados de forma naturalizada pelos Studios Disney, foram-nos de 

grande valia para exemplificar as discussões. 

A percepção, por mais difusa que ainda seja, de que as culturas latinas ainda 

encontram-se subjugadas aos valores norte-americanos e europeus torna-se fundamental 

para o desenvolvimento não só desta unidade mas para o trabalho como um todo, em 

termos de conscientização, crítica e produção de novos valores, comprometidos com a 

interculturalidade e a ética. 

A partir do vídeo “O Mundo Perdido dos Maias”, trabalhamos através de jogos 

de imaginação e pequenas dramatizações, lendas e costumes dos povos abordados. 

A construção plástica em metal é aqui desenvolvida, especialmente  a partir da 

observação de imagens de obras de ourivesaria de diversas civilizações pré-colombianas. 

Trabalhamos a técnica do encave com ponta seca em revestimentos de alumínio de latas de 

leite e cereais. 
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                          Imagem 86 e 87 

 Medalhões Maias  (Trabalho com códices ) . Totens com acabamento em ourivesaria. 

                                                                   

                                                                                      

                                                                                    

 

Em Arte Africana procuramos dar continuidade ao trabalho já iniciado nas 

séries anteriores, reforçando através de imagens  que não há uma só arte africana, mas que 

cada uma das muitas etnias que viviam e vivem naquele continente produzem uma arte com 

diferenças e características peculiares à esta ou àquela cultura. Umas mais naturalistas, 

outras mais estilizadas. Umas que trabalham habilmente o metal, outras que desconheciam 

essas técnicas, mas esculpiam belíssimas máscaras e esculturas em madeira, etc. 

Pedimos aos alunos que tragam informações sobre as culturas negras (objetos, 

curiosidades, alimentação, reportagens, imagens diversas, mitos, lendas, religião, música, 

instrumentos musicais etc.) 

A análise de todo o material é realizada após assistirmos ao vídeo “O Negro no 

Brasil” onde a contribuição artística e cultural, assim como as relações assimétricas de 

classe social, etnia e raça  ficam evidentes. 
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É interessantíssimo observar o orgulho de crianças negras, que trazem 

contribuições ao grupo, como se sentem prestigiadas e valorizadas em suas raízes culturais, 

tendo “seu ego cultural reforçado pelo conhecimento, a apreciação e a identificação com os 

valores vivenciais e estéticos da arte africana” (Barbosa: 1998, p.91). 

Devido à curiosidade suscitada sobre a vida das meninas Massai, quando estas 

foram apresentadas no livro “Crianças do Brasil e do mundo”, decidimos continuar a 

explorar diferentes tribos, suas histórias e seus costumes como mais uma oportunidade para 

afirmarmos a diversidade, destacando os ritmos e as padronagens utilizados nas roupas, nos 

colares e nos múltiplos adornos. 

A partir da dramatização de belíssimas lendas e da pesquisa de ritmos musicais 

afro-brasileiros, procuramos desenvolver jogos ligados à expressão corporal e ao ritmo 

plástico.  

Plasticamente, trabalhamos uma característica bastante peculiar à maioria das 

etnias africanas que é o culto aos ancestrais, através da criação de máscaras. Nelas 

exploramos a simplificação formal, a deformação expressiva, a geometrização e a 

estilização, além do uso de cores quentes e cores frias, através da colagem com sucata e do 

uso de material de diferentes texturas. 
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                                                              Imagens 88, 89 e 90 

                                                              Máscaras Africanas 
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                                                                Imagens 91,  92, 93 e 94 

                                 Orixás Africanos, desenhados a partir das histórias e lendas. 
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                                                                Imagens 95 e 96 

                      Confecção de estandartes africanos. As imagens simbolizam os ancestrais. 

As crianças elaboraram um texto coletivo entitulado “Se eu fosse um 

menino/menina Massai”, no qual a mistura de culturas brasileiras e africanas tornou-se a 

tônica. A  partir deste trabalho, contornaram seus corpos, elaborando personagens Massai e 

criando muitas roupas de padronagens diversas, para vestir os personagens para uma 

ocasião especial: no caso, “A Festa das Culturas”, que seria promovida pela escola no dia 

da Cultura. 

 

                                                          Imagem 97 

       Meninas/Meninos Massai. Indumentária com ênfase em padronagens africanas. 
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O paralelo com artistas plásticos modernos e contemporâneos que inspiravam-se 

e que buscam ainda hoje a referência das culturas africanas para suas produções é de grande 

valia. 

A releitura do trabalho do artista plástico contemporâneo Rubem Valentim, 

baseada na riqueza simbólica dos orixás africanos fecha o trabalho.     

 

 

 

                                           Imagens 98 e  99  

Releituras de Rubem Valentim, a partir do estudo sobre os orixás africanos. Ênfase na 

simplificação formal e no uso simbólico da cor. 

 

Análise sobre as relações assimétricas  que muitas vezes permeiam o convívio 

entre pessoas de diferentes raças, culturas, classes sociais, gêneros, etnias e culturas, entre 

outras categorias, continua a  ocorrer, durante todo o processo do trabalho. 

A possibilidade de cada criança expressar-se, sendo respeitada em suas raízes 

étnicas e culturais, funciona como elemento de ressignificação do papel da imagem 

comumente lida e produzida, descolando-a de uma função meramente refletora e 

representativa, de como o ponto de vista hegemônico vê aquela determinada cultura para 

um papel de criação e produção cultural, constitutivo da cultura pelo viés da imagem e das 

simbolizações. 

A imagem passa a ser vista não como uma mera representação étnica e cultural, 

mas enquanto elemento de (re)inscrição da cultura minoritária, como parte da 

complexidade e da diversidade cultural. 

Não se trata aqui, do fato das culturas estarem se tornando “acessíveis”, mas de 

como estão sendo “produzidas”, “construídas” e ressignificadas por cada identidade (Silva: 

1995,Hall 2000). 
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O contato com a arte árabe deu-se através de um “tapete imaginário”, sugerindo 

em um jogo de imaginação, que nos levou às “terras de Aladim”.34  

Aproveitando a riquíssima produção oral dos povos árabes, começamos a 

explorar as “Mil e uma noites” e o mundo de Sherazade. Filmes, contos clássicos, imagens 

diversas sobre castelos, mesquitas, madrasas e túmulos-jardins nos ajudaram a mostrar às 

crianças a riqueza da arquitetura, da azulejaria e da tecelagem destes povos, do estilo 

caligráfico ao floral, do geométrico ao arabesco. Fizemos também um paralelo com a 

história oral de nosso povo, os “causos” populares. 

No mesmo esquema das abordagens anteriores, também sondamos o repertório 

imagéticos dos alunos sobre o tema. Identificamos algumas crianças de ascendência árabe e 

chamamos a atenção para seus sobrenomes e respectivos significados. A idéia acabou 

estendendo-se a todos os alunos.35   

As músicas árabes, então em voga na mídia e a “feiticeira” é claro, surgiram 

como as manifestações mais conhecidas. Comparamos estes dois referenciais com tudo o 

que estávamos juntos conhecendo e vivenciando nas aulas e foi ótimo ouvir na linguagem 

das próprias crianças que a “feiticeira” era “ótima para se fazer bagunça”, pois toda vez que 

alguém trazia uma fotografia para a sala, causava grande excitação ao grupo, mas era uma 

“dica pobre”sobre a cultura árabe, diante de “tanta coisa legal que estávamos aprendendo”. 

Conversamos sobre os estereótipos de algumas culturas e comparamos a 

“feiticeira”à “baiana brasileira”, que é tão conhecida em outros países como marca 

registrada do Brasil. 

O objetivo maior do trabalho era justamente a ampliação do repertório e isto 

estávamos realmente conseguindo, no acesso à arte árabe tradicional e atual no curtir da 

música sensual e misteriosa na compreensão de que haviam conflitos religiosos neste lugar 

e que muitas vezes os assistimos na tv como algo “natural”nas diferenças e nas 

semelhanças com outras culturas, que iam da indumentária à culinária. 

Crianças comentaram também sobre os “conflitos religiosos” brasileiros 

afirmando que “aqui não tem guerra, mas tem um homem na tv que quebra santo”, 

referindo-se a um programa da Igreja Universal ou fazendo comentários como “o meu tio 

também chuta macumba”. Ele diz que é coisa do diabo”, entre outras vivências em que era 

exposto o desrespeito religioso. 

                                                 
34 O uso de Aladim nos pareceu o que de mais próximo poderia servir como referencial, uma vez que todas as 
crianças já haviam assistido à fita de vídeo, quando em tempo vago. 
35 As crianças passaram a pesquisar a origem e os significados de seus nomes e/ou sobrenomes. Trouxe um 
livro sobre o assunto, a fim de motivar aqueles que não possuíam fontes. 
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Fica-nos claro aqui que os processos educativos ocorrem em vários locais além 

da escola, não se pedindo permissão  para se aprender fora dela, em diferentes contextos e 

por diferentes maneiras. 

O papel da escola é justamente o de mediatizar tais vivências e informações, 

transformando-as em um currículo cultural para a escola e para além de seus muros. 

As crianças definiram eticamente, após o debate sobre a questão religiosa que, 

independente da opção religiosa que se tenha, não era respeitoso destruir imagens ou 

oferendas que tinham um valor simbólico para determinadas pessoas; era uma agressão aos 

direitos deste grupo.  

Um dos alunos, muito irritado com as situações narradas afirmou que “quando a 

gente faz um trabalho aqui na sala e o encontra destruído pelos grandes também fica com 

muita raiva”, relacionando belamente os fatos comentados à “querela iconoclasta” que 

persegue as imagens ao longo dos séculos. 

Nos trabalhos infantis, o mundo simbólico também expressado nas oferendas e 

imagens dos santos, nos “grandes” que destroem, o poder hegemônico que desqualifica, 

expurga e dizima a diferença. 

Como paralelo à arte contemporânea, trabalhamos os arabescos das pinturas da 

artista plástica Beatriz Milhazes, enfatizando comparações e releituras diversas.    

 
 

Imagem 100 
Tapetes árabes, 

confeccionados a partir 
de pinturas à dedo. 

Uso de Transparências e 
vazados, compondo o 

ritmo plástico. 
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Imagem 101 
Tapetes árabes- 

Padronagens 
realizadas a partir de 

recortes vazados 
(Kirigami). 

 

Imagem 102 
Construção de 

Castelos 
Bizantinos. 
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Em arte oriental, iniciamos o trabalho com o jogo TAN-GRAN- jogo 

composto por sete formas geométricas capazes de uma infinidade de arranjos e 

rearranjos, construindo múltiplas formas, figurativas ou não. É delicioso ver como as 

crianças entregam-se a esta bricolagem36, desenvolvendo sua criatividade e seu 

pensamento divergente. 

É claro que contamos a origem deste jogo milenar, introduzindo-as 

também no mundo da filosofia destes povos, através de muitas imagens que as ajudam 

a identificar-se com algo já visto em filmes, revistas, propagandas, vídeos, teatro ou 

televisão. A busca do equilíbrio e da harmonia, a valorização  da sabedoria dos 

grandes mestres (antepassados) e da tradição que convive com a modernidade, com a 

alta tecnologia, a rígida disciplina, a concentração e a perseverança, são características 

dos povos orientais, que influenciam em sua arte, da maneira como organizam o 

espaço ao tipo de pincelada utilizada, da composição com formas ao rico uso das 

cores, ou seja, são modos de ser, de ver (olhar) e de fazer (produção) que delineiam 

sua cultura e sua arte. 

Em nenhum momento encara-se a cultura oriental como algo guetal e 

adverso ao ocidente. Pelo contrário, apontamos sua influência sobre nossa arte (desde 

o Impressionismo), apresentando trabalhos de artistas orientais contemporâneos e de 

artistas brasileiros contemporâneos que têm a arte oriental como referência. A 

influência oriental tecnológica é também trazida pelas crianças, que facilmente a 

identificam em brinquedinhos “MADE IN TAIWAN”. 

Vale ressaltar que sempre que solicitamos materiais aos alunos, sentimos 

grande interesse das famílias orientais em trazer desde fotos e objetos até livros de 

família e dicas de culinária, numa satisfação pelo trabalho que estamos realizando, 

fomentando o diálogo cultural que propomos. 

A religião, os esportes e a culinária, costumam em geral ser bem 

conhecidos. Ampliamos o repertório dos alunos com muitas lendas, histórias, imagens 

sobre as ricas manifestações artísticas da cerâmica à gravura, dos pagodes (que eles 

adoram conhecer, por alusão ao gênero musical) ao teatro brasileiro de sombras e 

máscaras. 

                                                 
36 bricolagem vem da palavra francesa “bricolage”, que significa brincar com materiais; é a 

materialização do lúdico, da pesquisa , de descobertas no aprendizado. 
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Em especial, as crianças se identificam muito com o dragão, personagem 

que trazemos para algumas das aulas. Ele “fugiu do manto do mandarim para contar 

lendas chinesas e apresentar a arte de seu povo à criançada”. Este mesmo personagem  

dá informações às crianças sobre como os povos orientais contribuíram/contribuem 

para nossa cultura, apresenta músicas e dá dicas diversas. 

Este ano, pedimos a um dos pais que viesse ensinar às crianças a arte do 

origami37 e foi um sucesso! Daí conhecemos o Kirigami38 pela irmã de outro aluno e o 

Ikebana39  , demonstrado por uma das funcionárias da escola. Partimos para a 

confecção de leques, observados em livros de Arte Oriental. 

A importância de se trazer estes fazeres especiais do cotidiano à escola, 

abre horizontes estéticos e amplia o conceito de arte, não circunscrevendo-a ao que 

está referendado nos  museus. 

A possibilidade de descobrir que o que se faz em casa também é arte, 

oferece aos alunos um outro interesse por sua própria produção. A valorização deste 

universo estético que o envolve lhe outorga novos sentidos, iluminando suas 

experiências, preferências e vidas, na tessitura de identidades culturalmente ricas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Origami são dobraduras de papel.   
38 Kirigami são dobraduras vazadas. 
39 Ikebana é a confecção de flores de papel ou de outros materiais artificiais. 

 

Imagem 103 
Personagens do  
Teatro de Vara. 
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                   Imagem 105                                                          Imagem 106 

             Máscaras Orientais                                                Releituras de gravuras   

                                                                                                               japonesas. 

 

 

A partir de lendas japonesas, do vídeo “Japão” e de inúmeras imagens de 

livros sobre a Arte Oriental, os alunos realizam um trabalho de pesquisa iconográfica, 

utilizando nanquim e papel vegetal em diferentes releituras.  

 

Imagem 
104 

Leques 
Vazados 
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Imagens 107, 108 e 109 

Exploração da Escrita dos Símbolos Orientais. 

 

Entendendo a cultura como ordem simbólica por cujo intermédio sujeitos 

exprimem de forma determinada suas relações com a natureza, entre si e com o poder, 

bem como a maneira pela qual interpretam essas relações, os teóricos do 

interculturalismo consideram que a própria noção de cultura é adversa à unificação, 

sendo necessário pensa-la não enquanto uma só, monolítica, mas entende-la nas 

diferentes manifestações culturais. 

As relações entre cultura, conhecimento e poder são assim aprofundadas, 

reconhecendo-se a importância de que os sujeitos aprendam a apropriar-se 

criticamente do conhecimento, ampliando a compreensão que têm de si mesmos e do 

mundo onde interagem, para que a partir destas ações, possam engajar-se em lutas e 

movimentos de transformação da realidade que lhes é apresentada. 

Todas as formas de produção cultural são portanto valorizadas e 

incentivadas pelos teóricos do interculturalismo, os quais, estudam-nas em relação a 
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outras práticas culturais e às estruturas políticas, sociais e históricas, atribuindo 

destaque ao estudo  das Artes e do mundo e cultura cotidiana, nas suas manifestações 

de resistência às relações de poder de natureza hegemônica (Kellner, Apud 

Silva:1995:109). 

Entende-se que é nas relações mútuas que as identidades são formadas, e 

que tal como o significado é construído a partir das relações, também o é a identidade. 

Por outro lado, os interculturalistas reservam especial atenção crítica a como 

significados são construídos, na medida em que entendem ser exatamente através de 

significados passados culturalmente que a política vem a ser construída como um 

discurso. É neste sentido que os modos de produção, distribuição e exibição das 

práticas culturais merecem ser intermediadas, sempre que possível pelo educador, no 

intuito de que práticas de poder possivelmente empenhadas em regular saberes, 

significados e desejos, tentando orientar concepções sobre o que é “importante” e 

“verdadeiro” ou “desejável” e “possível” possam vir a ser desconstruídas.  Amplia-se 

assim, a compreensão do ato pedagógico e da função da escola como espaço de 

aprendizagem e formação de sujeitos críticos e conscientes. 

Os Estudos Culturais focalizam os termos da aprendizagem em torno de 

questões relacionadas às diferenças culturais, ao poder e à história, concebendo a 

cultura sempre como algo inconcluso, incompleto, em processo, cabendo aos 

educadores trabalha-la das condições locais, nacionais e globais da sua existência. 

Segundo Grignon  (Apud Silva:1995, p182),  tende-se contudo, em 

Educação, ao monoculturalismo, na medida em que as culturas populares costumam 

ser encaradas no sentido antropológico do termo, além de se reforçar e ocultar a 

relação que a cultura culta mantém com a cultura dominante. O autor propõe então 

que se de início a projetos em que a diversidade das culturas populares possam ser 

apresentadas e trabalhadas na sua riqueza e diversidade, oportunizando agenciamentos 

diferenciados e capazes de engendrar novas e diferentes significações e modos de 

subjetivação. 

Ainda segundo Grignon, 

 

“Experimentar esta diversidade, ter consciência e desfrutar dela, 

só pode faze-lo aquele que tem os meios de relativizar cada uma das 

culturas das quais esta diversidade se compõe”. (Grignon Apud 

Silva:1995;182) 
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Apostar que através das imagens, uma relação dialógica e novas 

subjetividades terminarão por se constituir, configura-se como o maior objetivo desta 

pro 
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Relações entre Estética e Poder: sobre a tessitura de novas 

identidades e a construção de diferentes perspectivas de inserção 

social, histórica e cultural. 

 

 

 

 

 

“Há mais de quinhentos anos que os estudos do homem vivem 

sob a hegemonia da verbalidade, da escrita em especial. Não tenho a 

certeza de que os filhos de nossos filhos saberão ler e escrever como 

sabemos faze-lo. Eu sei, desde já, que o adolescente informatizado não 

olha o mundo da mesma maneira que eu descobria há quarenta anos. 

Uma coisa é certa: os homens de amanhã enunciarão o universo e 

organiza-lo-ão a partir de outros parâmetros lógicos, gerados pelos 

novos suportes comunicacionais que continuarão esculpindo.” 

 

 

 

Etienne Samain (1995, p.9) 
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As unidades trabalhadas na terceira série são as seguintes: 

 Unidade I – Arte Medieval 

 Unidade II – Renascimento 

 Unidade III – Barroco 

 Unidade IV – Impressionismo 

 Unidade V – Fotografia 

Iniciamos a terceira série com a unidade “Arte Medieval”, onde novamente 

temos exemplos do domínio religioso na arte. 

Procuramos contextualizar a situar historicamente nossos alunos, através 

de vídeos, como por exemplo “Robin Hood”, “Excalibur”,”O coração do Dragão” e 

outros onde a estrutura social, cultural e econômica da época, além, é claro, dos 

personagens encantadores deste período histórico como fadas, princesas, cavaleiros e 

outros, apareçam retratados. 

A discussão sobre os filmes e as relações de poder presentes no contexto 

medieval é sempre muito rica. Por todo o trabalho realizado ao longo das três séries 

anteriores, os alunos sentem-se revoltados com o regime ditatorial da época, com a 

injustiça social que dividia a sociedade entre ricos e miseráveis, com as guerras 

sangrentas, com a dominação territorial que destruía a cultura existente e com o papel 

passivo da mulher, embora se deixem encantar pelo clima mágico de aventura, 

coragem e lealdade que permeia todo o roteiro de ação. 

Traçamos um paralelo entre as relações de poder daquela época e a 

conjuntura brasileira, onde “os ricos cada vez ficam mais ricos e os pobres cada vez 

ficam mais pobres”. A participação do povo nas decisões, embora seja um direito 

legalmente adquirido,nem sempre acontece, frente aos decretos presidenciais. 

Muitas vantagens contudo, também são levantadas como o direito ao voto 

e à escolha dos representantes, o relevante papel da mulher na sociedade, o respeito 

muito maior às diferenças culturais e o papel das organizações representativas – ongs, 

sindicatos, associações etc – no contexto nacional. 

Tudo isto, numa linguagem leve, que passa pelos exemplos do dia-a-dia, 

no salário dos pais que termina antes do final do mês, nas notícias de desemprego 

veiculadas pela tv, na desconfiança que as pessoas têm dos políticos etc. 
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A imagem necessita assumir o papel que lhe clama a contemporaneidade... 

Enquanto área de conhecimento e experiência, a imagem constitui-se num instrumento 

poderoso de questionamento ao instituído, ao homogêneo, ao consensual. Pela 

experiência e invenção, pode produzir efeitos, afetos, poderes, um verdadeiro atelier 

de subjetividades. 

A interface entre conhecimento cultural e conhecimento  escolar torna-se 

fundamental neste sentido. A articulação faz com que o conhecimento público, 

encontrado nos livros e nos referenciais de informação (filmes, livros, Internet etc) 

revistam-se de significados, vivências, sentidos. 

Contudo, não basta apenas ter acesso a diferentes culturas, mas é 

necessário acessá-las conscientemente, como aprendizagem intercultural, 

desenvolvida pela crítica e pela experiência, pela relação dialógica e reflexiva. 

Perceber a tênue separação entre arte, cultura e educação, que confere ao 

cotidiano escolar um espaço privilegiado de resistência cultural, parece ser a chave 

para a ousadia da interculturalidade. 

A contextualização, que perpassa o passado, o presente e as previsões 

futuras, da mesma forma que mescla a crítica social à fantasia e ao imaginário, 

promove a “circularidade da cultura” (Bakhtin), transformando o que poderia ser 

reprodução cultural e/ou ideológica em espaço crítico, autônomo, de tessituras de 

vida. 

Aproveitamos os personagens fantásticos da Idade Média para trabalhar o 

improviso, pequenas dramatizações planejadas e realizadas em grupo, assim como os 

diferentes tipos de teatro de fantoches. Tais dramatizações, relacionadas àquele tempo 

histórico são realizadas a partir da criação de contextos fantásticos ou não. Há grupos 

que mesclam em seu imaginário, situações medievais às contemporâneas, criando 

histórias que nos apresentam reis com poderes “hi-tec” e princesas que fazem inveja 

ao movimento feminista internacional, dragões que evoluem como pokémons e 

camponeses que se unem a sem-terras. 

A criação de fantoches de mão, de vara plana ou com volume, amplia o 

envolvimento do grupo na preparação de cenário, iluminação e sonoplastia para as 

apresentações. 
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Imagem 111 

Personagens em fantoches de vara com volume. 

O didatismo religioso, característico da arte medieval, à serviço da Igreja 

Católica e do teocentrismo é exemplificado e analisado, através de vasto material 

iconográfico, apresentando-se o tipo de desenho repetitivo, a censura sobre o que 

podia e o que não podia ser pintado, as escalas e cores utilizadas e o tipo de 

organização espacial, que refletiam os ideais vigentes nos quadros, mosaicos, afrescos, 

iluminuras, vitrais e demais produções da época. 

 

Imagem 112 

 

Imagem 110 
Reis, princesas, 

autoridades eclesiásticas, 
bruxas e valentes 

guerreiros em Fantoches 
de Luva. 
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Vitrais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 113  
Rosáceas da Idade 

Média. 
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Pesquisamos sobre os primeiros livros, escritos e costurados à mão, o 

poder  da Igreja e dos religiosos como os únicos que tinham acesso à leitura e à 

escrita. Ao fazermos um paralelo com nosso país hoje, chamamos a atenção para o 

grande número de pessoas analfabetas. Levantamos coletivamente as dificuldades 

pelas quais passam os brasileiros nesta condição (direitos dos quais deixam de 

usufruir) e estratégias que o governo e a sociedade poderiam tomar para amenizar este 

quadro. 

Detemo-nos nas iluminuras, os primórdios das ilustrações. Lemos sobre 

sua história, como eram elaboradas à mão, passo a passo, revelando-se como um dos 

alunos bem definiu “uns quadrinhos mudos, só que religiosos”, embora não 

necessariamente todas fossem dedicadas à religião. 

E já que conhecêramos os trovadores como grandes cantadores de 

histórias, lançamos às crianças o desafio de criarem quadrinhas cantadas sobre 

aventuras diversas da Idade Média. Depois tais histórias poderiam vir a ser ilustradas 

como iluminuras, seguindo as mesmas regras de organização espacial, acabamento 

etc.    

  

 

         Produção Coletiva - Turma 305 

 

 

 

 

"Era uma vez uma camponesa  
Que tinha uma enorme beleza 
Nela o mago jogou uma maldição 
E ela virou um cisne grandão. 
Isto aconteceu porque seu coração 
Não era do mago, mas do príncipe 
lindão. 
O bobo viu tudo e contou prá todo mundo 
Inclusive para o príncipe Felipe II 
Contou também que só o cavalo alado 
Poderia levá-lo ao livro encantado 
Ao chegar na caverna assombrada 
Do livro mágico retirou a espada 
Tirou o feitiço de sua camponesa querida 
Matou o mago com a espada perdida 
E viveram felizes para toda a vida" 
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Imagens 115  e 116 

 Iluminuras. 

 

 

Podemos dizer que a imagem assume sua polifonia, a medida que várias 

“vozes” se expressam por ela, de forma múltipla e plural, numa ressignificação 

constante. 

Como culminância desta primeira unidade trabalhamos a modelagem 

tridimensional de construções arquitetônicas da Idade Média, principalmente castelos, 

desenvolvendo conteúdos relacionados à forma, espaço e equilíbrio. 
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Imagem 117 – Elaboração dos projetos. 

 

 

  

                                                                                                          

Imagem 118  

            

Modelagem 

 em  grupos. 
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                                Imagem 119 - Diferentes tipos de Castelos Medievais 

 

 

 

                                        Imagem 120 - Pintura e acabamento final. 

 

. 
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É através de um paralelo entre as imagens da unidade I, da segunda série – 

“Arte Grega” e da unidade I, da terceira série – “Arte Medieval”, que iniciamos a 

unidade II, da terceira série – “Renascimento”. 

Utilizando imagens de obras renascentistas, medievais e gregas para uma 

contextualização histórica, procuramos traçar com nossos alunos, as diferenças entre a 

arte didática e teocêntrica da Idade Média e o antropocentrismo idealizado que o 

Renascimento reeditou da Grécia antiga, com toda a aura científica que o contexto 

solicitava. 

Procuramos explorar as intenções dos diferentes “modos de ver”, em suas 

propostas estéticas. Comparamos, perguntando se há algum “modo de ver” melhor do 

que outro. Em função de tudo o que já vimos e estudamos, sabemos que a arte pode ter 

várias funções, abordagens, visões, pontos de vista. Ela é tão múltipla quanto o 

homem que a produz. 

O desenvolvimento de uma pintura humanista, caracterizada pela busca de 

um realismo ilusório é resultado direto do aperfeiçoamento científico das leis da 

perspectiva. E é com esta mesma perspectiva que “brincamos”, propondo trabalhos 

envolvendo o ponto de fuga e linhas convergentes, de maneira lúdica. 
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Imagem 121 

 Meninos que juntos observam a perspectiva. 

 

 

 

 

 

Imagem 122 
Brincando com a perspectiva 

(elementos básicos). 
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Imagens 123 e 124 

Criação de espaços perspectivados. 

 

 

Para melhor compreensão deste período da História da Arte, trabalhamos 

com a vida e a obra de seus maiores representantes: Michelangelo e Leonardo Da 

Vinci. Através de livros de biografias feitas especialmente para crianças, buscamos 

um contato mais informal e lúdico de nossos alunos com a genialidade e o espírito 

renascentista que estes dois expoentes encarnam. 

Nos últimos anos, as crianças têm nos trazido comentários sobre programas 

de computação especializados em perspectivar imagens. 

Conversamos sempre sobre a perspectiva como uma ilusão. Ainda não 

temos no Colégio programas sofisticados de tratamento de imagem, mas já ousamos 

algumas incursões perspectivas, inclusive interferindo sobre obras de arte da 

Renascença. 
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Imagens 125 e 126 

                             Interferências na obra “A criação de Adão”. Michelangelo (1510). 
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O uso da perspectiva na mídia, nos out-doors, na tv (vinhetas de Hans 

Donner, são um exemplo clássico), nos programas de computação, nos vídeo-games, 

nos planos cinematográficos (o uso das gruas, o enquadramento panorâmico etc) e na 

arquitetura, nos servem de ponte, do manual ao tecnológico. 

Vemos que o olho tecnológico assume o olhar perspectivado, incorporando 

a perspectiva em suas produções. 

A crítica sobre isto não pode ficar para depois. É importante que as 

crianças percebam que alguns “modos de ver” se colocam como predominantes a 

outros quando as pessoas que os produzem têm mais poder. 

Por que a perspectiva está sendo cada vez mais usada nos meios de 

comunicação de massa e na propaganda? 

Por que outros “modos de ver” não estão também presentes nestas 

propagandas e nestes meios de comunicação de massa? 

Estas e outras questões vão, passo a passo, formando a amálgama crítico 

necessário à interação tecnológica e midiática. 

 

 

Imagem 127 

Pintura perspectivada (exterior). Interferência em cores e uso de formas 

(montagens). 
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Cenicamente, trabalhamos a construção do personagem, a expressão 

corporal e fisionômica através do teatro profano típico do Renascimento – a “Comédia 

Dell’Arte”, caracterizado pelo improviso e pelos tipos fixos. 

Anualmente, convidamos um grupo de teatro profissional para a 

apresentação de uma peça de Comédia Dell’Arte, através da qual, as crianças entram 

em contato com as características físicas e psicológicas destes personagens fixos, 

assim como com suas indumentárias, tipos de movimentação cênica, etc.. A partir daí, 

constroem coletivamente um roteiro básico de apresentação. 

Cada grupo deverá desenvolver o mesmo roteiro, usando e abusando da 

improvisação, da criatividade e das características de seus personagens, dando origem 

a várias histórias diferentes. 

   

 

 

                                                                                      

Imagens 128  e 129 

                                                              Peça “O homem que bebia xixi”. 

                                                            Grupo de Teatro Profissional. 
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Fazemos sempre a comparação com o Programa “Sai de baixo”, que segue 

uma linha Dell’Arte, apresentando diversas aventuras com os mesmos personagens, 

que mantêm suas características, embora abusem da irreverência, do humor, do 

improviso e da crítica aos valores vigentes .   

 

 

 

 

 

 

 

 

As histórias das crianças, mais uma vez, misturam circunstâncias do 

passado (Renascença) com o presente, principalmente nos momentos de improviso. 

Já tivemos, por exemplo, a esposa de um rei que resolveu pedir-lhe o 

divórcio, num momento de discussão e um ladrão que “terminou morto nas masmorras 

do Bangu I” para não atrapalhar o final feliz dos protagonistas da história. 

 

 

 

 

Imagens 130 e 131 
Apresentações realizadas 

pelos alunos . Muitos duelos , 
situações confusas e 

inusitadas . 
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As crianças trazem roupas, pedem objetos emprestados a colegas, 

conseguem músicas para os momentos românticos e dramáticos, tudo numa atmosfera 

prazerosa e lúdica, onde o vivenciar diferentes papéis permite que simbolicamente 

mais uma vez se coloquem, em diferentes – e inesperadas – situações. É a 

possibilidade de entregar-se ao acaso, num momento de criação individual e coletivo, 

onde assumem diferentes personalidades ,  o que só enriquece o delinear de sua 

identidade. 

Se priorizássemos apenas os roteiros escritos ou a expressão oral, talvez 

não oferecêssemos as condições necessárias para que nossos alunos desenvolvessem 

atividades em que ficasse tão evidente a ampliação de sua competência simbólica. 

O movimento simbólico das artes visuais, que se manifesta na 

materialidade da argila, da sucata e das tintas, agora migra para o gesto, a voz, o uso 

do espaço cênico, onde um sapato pode se transformar na “caixa de jóias” e pequenos 

pedaços de vassouras em “afiadas espadas”. 

Aqui, as descobertas, as significações, as intenções não só reagem a 

estímulos estéticos, mas reflexionam sobre os temas que os produziram, criando 

contextos significativos que operam com a política, a história e os aspectos sócio-

culturais que perpassam diferentes tempos/ espaços. 

A fantasia e o encantamento vira teatro, conduzindo-se do jogo para a 

ficção, a intenção coletiva. 

 

À Arte Renascentista, segue-se a unidade III – “Barroco”.  

Através da comparação de imagens renascentistas e barrocas, enfocamos o 

fato de novamente o homem voltar-se aos princípios religiosos ( como na Idade 

Média), num movimento dialético que acompanhará a trajetória das imagens na, 

História: teocentrismo x antropocentrismo. 

               É o poder da igreja católica que retorna, desta vez competindo com outra 

religião : o protestantismo. É o período das incertezas, das grandes navegações que 

descobrem novas terras (inclusive o Brasil como um jovem país a ser explorado), do 

questionamento às certezas científicas (Copérnico e outros), do homem que se assume 

como ser inconstante. 

Se a arte estava ligada à representação da realidade ( perspectiva e 

anatomia), agora se liga ao desejo da representação do movimento, da dinamicidade e 

da expressão. 



  159 

Historicamente caracterizada por uma valorização da religiosidade e pelo 

conflito entre o sacro e o profano, a arte barroca é marcada pelo uso da linha curva e 

dos exageros tortuosos, no que tange à forma e pela diagonal, no que toca à 

organização espacial. Dentro deste espírito, propomos a modelagem de placas e 

esculturas em argila com acabamento dourado, explorando a interação entre formas 

arredondadas e linhas curvas e sinuosas, sempre com temática religiosa. 

 

 

  

 

                                                Imagens 132 e 133 

                                               Esculturas Barrocas 

 

A mini-série “A muralha”, que apresentava na TV , o domínio da religião 

católica e o desrespeito à crenças indígenas, caiu-nos como uma luva para a 

exemplificação. As próprias crianças lembraram que, mais tarde, a imposição da 

religião aconteceu com os grupos africanos que para cá vieram. 

A arquitetura barroca é analisada a partir de imagens, dentro da perspectiva 

do interior rico (virtudes humanas) em contraposição ao exterior simples 

(despojamento), que comparamos ao ideal de homem da época. 

Muitos tetos de igrejas barrocas, que pela riqueza plástica e ajuda do texto 

religioso, terminavam por induzir os fiés a um devaneio viso-espiritual são mostrados. 

Imagens que ganhavam a profundidade do infinito, a dramaticidade dos infernos e o 

encantamento dos céus, terminavam por seduzir a todos, no caminho da salvação. 

Enfatizamos o uso da linha curva e suas propriedades de busca do 

equilíbrio, movimento, graça e sensualidade. 
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O Barroco Brasileiro é abordado principalmente a partir da obra de 

Aleijadinho, através de imagens, do vídeo “A Coroa Dourada”e de um livro sobre sua 

vida, feito especialmente para crianças. 

 

 

 

Imagem 134 e 135 

Releituras da obra de Aleijadinho. 

 

 

Imagem 136 e 137 

Outros ícones da arte sacra (anjos, madonas e santos). 
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                                                        Imagem 138 e 139 

 

                                  Interferência em xerox de obras barrocas . 
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Observamos e avaliamos com os alunos como que, a partir dos mesmos 

referenciais imagéticos, podemos ter inúmeras produções de diferentes aspectos e 

significados. A ruptura com a concepção de uma perspectiva única, torna-se uma 

marca do trabalho. Isto nos possibilita problematizar sobre a incompletude de cada 

ponto de vista e a necessidade da troca, das relações identitárias. 

É a vivencia dialética do conjunto e das partes, que foi tão belamente 

descrita por  Marcos Villela, ao definir sua concepção sobre o cotidiano escolar, 

desejando que 

 

“a sala de aula seja transformada num observatório  de constelações de 

universos de referencia em composição e, ao mesmo tempo, num ateliê de 

singularidades.”    

(1995, p.52) 

 

O que Villela deseja, é que a educação desvele sujeitos e promova a 

apropriação dos meios de produção e de subjetividade, o que no nosso caso, em 

especial, se concretiza através da imagem e da criação. 

A maneira como as crianças e os jovens vêm se alfabetizando visualmente, 

diante de games, out-doors, cinemas e telas de computadores, não pode mais ser 

ignorada. 

Quantas formas culturais e expressivas se encontram nas pixações, no rap, 

no funk e nos grafites; sendo ignoradas pelo espaço escolar, mas tão bem canalizadas 

e exploradas pela mídia. 

Chauí (1999), chamando-nos à importância para o  conceito de “cidadania 

cultural”, afirma-o como 

 

“o direito de produzir ações culturais, isto é, de criar, ampliar, 

transformar símbolos, sem reduzir-se à criação nas belas arte; direito de 

usufruir os bens culturais, isto é, recusa da exclusão social e política; 

direito à informação e à comunicação (...); direito à diferença, isto é, a 

exprimir a cultura de formas diferenciadas e sem uma hierarquia entre 

essas formas”. 

( Chauí, M.,1999: 14-15) 
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Num país plural como o Brasil, torna-se fundamental que se legitime a 

diversidade, valorizando-se os diferentes grupos, seus códigos e expressões culturais, 

num diálogo de lutas identitárias que venha a explorar a riqueza cultural. A cultura 

jovem e a cultura infantil precisam ter seus espaços respeitados na escola, na 

sociedade e na vida. O “passado”e o “diferente” não podem ser encarados de maneira 

radical ou xenófoba,  considerados como “desnecessários” ou “perigosos”, o que 

compromete a possibilidade de adquirir conhecimentos pessoais e sociais, 

fundamentais para uma identidade cultural , crítica e plural. Cultura é sobretudo, 

necessidade de ação, experiência, vida... 

 

“vê-la como produção não significa dizer que ela opera sobre o vazio, 

que a criação se dá a partir de nada. Mas significa, sim, dizer que os 

materiais existentes, as matérias significantes vistas como produtos, como 

coisas, não estão aí apenas para ser contempladas ou para ser 

simplesmente recebidas, aceitas e passivamente consumidas”. (Silva: 

1999, p.19) 

 

 Cultura é para ser vivida; nunca passivamente consumida, 

autoritariamente imposta. É pelo estabelecimento das relações sociais e trocas, que 

ocorrem no currículo escolar e na sociedade, que as significações e as relações de 

poder se evidenciam, podendo ser trabalhadas, mediatizadas enquanto práticas 

produtivas de significação, de identidade social e de poder. 

O estudo sobre o Impressionismo, é apresentado às crianças com o livro 

“Linéia no Jardim de Monet”. É  a própria boneca Linéia que se apresenta ao grupo, 

falando de seu desejo de viajar para a França. 

Após a história, voltamos a conversar sobre os diferentes “modos de ver” 

das pessoas, enriquecendo a conversa com diferentes imagens sobre produções 

plásticas de culturas e tendências artísticas já estudadas. 

O impressionismo é apresentado como um novo “modo de ver” que se 

transformou numa corrente artística do final do século XIX e que encarava a pintura 

como registro das impressões ( sensações) imediatas da realidade , provocadas na 

retina do artista. 
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As crianças recebem várias reproduções de quadros impressionistas e, em 

grupo têm a incumbência de classificá-los, segundo um critério plástico. O critério 

deverá ser adivinhado pelos outros grupos. Geralmente o fazem intuitivamente pela 

cor, tipo de pincelada, temática, enquadramento, tipo de luminosidade etc. 

É tudo o que precisávamos para analisar as produções, segundo as 

características estéticas deste tipo de pintura 

Analisamos a influencia do advento da fotografia sobre este tipo de 

pintura, do resgate do tempo ao enquadramento. 

As gravuras japonesas também não são esquecidas. O fascínio dos 

impressionistas por este tipo de produção, se dava pelo colorismo (pigmentos que só 

então, começavam a ser comercializados na Europa) e pela organização espacial (tipo 

de enquadramento). 

Distribuímos visores e brincamos de “enquadrar” pessoas, objetos, cenas 

etc. As crianças inspiram-se na natureza ou em imagens gráficas para produzirem 

pinturas diversas. 

 

 

 

Imagens 140 e  141  

Pinturas impressionistas, realizadas a partir de diferentes enquadramentos com 

visores. (Ênfase no tipo de pincelada, enquadramento, uso da cor e da luz) 
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Imagem 142 - Pintura de  mural impressionista. 
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Imagem 143 
Origami, Kirigami e 

outras produções 
artísticas orientais já 
estudadas, ajudaram 

na criação de cenários 
bucólicos. 
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Imagens 144 

 

Pintura de painéis impressionistas, após a pesquisa experimental sobre a mistura de 

cores e a produção de diferentes tonalidades. 

O acesso à produção de diversos pintores impressionistas europeus, 

complementou-se com a ida ao Museu Nacional de Belas Artes para conhecermos 

alguns pintores brasileiros, que seguiram esta tendência, duas ou três décadas mais 

tarde, como Castagneto, Belmiro de Almeida, Antônio Parreiras e Eliseu Visconti, 

entre outros, não se podendo contudo, falar sobre um movimento impressionista 

brasileiro, como o ocorrido na Europa. 

As crianças identificam-se facilmente com as temáticas líricas e bucólicas, 

as pinceladas rápidas e objetivas dos impressionistas, produzindo pinturas contundente 

ricas em cor, luminosidade e expressão. 

A aluna, descendente de japoneses, fez questão de posar junto aos painéis, 

pedindo à mãe que registrasse o momento e ofertando-nos posteriormente as fotos. 

Fica certamente o registro do orgulho pela contribuição de suas raízes 

culturais e da formação de uma identidade cultural plural e eticamente comprometida. 
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Seguindo o eixo da “busca do homem pelo registro da imagem”, iniciamos 

o trabalho de fotografia. 

De forma muita similar ao trabalho realizado na unidade “Retratos e 

Paisagens”, desenvolvida nas classes de alfabetização, iniciamos o trabalho 

conversando com as crianças sobre fotografias. Como o repertório imagético e a 

crítica já estão bem mais desenvolvidos, nos é possível elencar diferentes tipos de 

fotografias, como as que tendem a registrar ou denunciar, as que tendem a expressar, 

as que buscam criar, inovar ou vender produtos, as que baseiam-se em montagens ou 

em elementos formais plásticos etc. As diferenças entre uma foto 3x4 e as fotos do 

aniversário, o questionamento sobre se as fotos “dizem” sempre a verdade e as 

comparações entre as fotos da época de nossos avós e as modernas fotos digitais são 

também realizadas. 

Analisamos as fotografias quanto aos suportes, uso da luz e da cor, nitidez, 

intenção, enquadramento e função social. 

O acesso a um rico repertório de imagens faz com que possamos tratar 

destas questões, não de maneira teórica e enfadonha, o que seria inviável  com 

crianças das primeiras séries do ensino fundamental, mas através da leitura das fotos, 

respondendo a questões, relacionando-as a sua vida, a sua experiência, comparando-

as, refletindo sobre os mundos que se põem através delas e sobre o conjunto de 

vivências e conhecimentos tessidos conjuntamente, ao longo dos anos, nesse trabalho 

com imagens. 

É importante destacar o papel do fotógrafo. Por detrás da máquina, haverá 

sempre o homem e diferentes intenções. 

Sempre levamos os alunos a alguma exposição de fotografia e destacamos 

não só o valor utilitário da foto, mas sua riqueza enquanto arte, compondo inclusive, o 

roteiro da programação cultural da cidade, em diversas exposições e mostras 

fotográficas. 

Este ano, coincidentemente, estávamos apresentando no Espaço Cultural 

177 do Colégio Pedro II a mostra fotográfica “ Brasil em foco: registros fotográficos 

de nossa terra”, reunindo trabalhos de cinco fotógrafos contemporâneos, em cinco 

poéticas diferentes, onde pudemos trabalhar o papel da fotografia no rompimento do 

compromisso com a copia da realidade, proporcionando o surgimento da Arte 

Moderna, a fotografia como corte da realidade, a decodificação da linguagem 
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fotográfica, a luz como elemento plástico e a fotografia como arte – interferências e 

releituras.   

 

 

 

Imagens 145, 146 e 147 

Alunos em visita à exposição fotográfica “Brasil em foco: registros fotográficos de 

nossa terra”. 

 

A partir da visita, fizemos um levantamento dos temas abordados pelos 

fotógrafos (fauna, flora, bairros históricos, objetos antigos, corpo, danças, 

manifestações políticas, carnaval, cotidiano indígena, os imigrantes e travessia Rio-

Niterói, entre outros). As crianças montaram um pequeno acervo de fotos de revistas 

(imagens gráficas) sobre os temas com os uais mais se identificaram e realizaram 

montagens que foram xerocadas, com o objetivo de dar-lhes uma unidade. Depois 

interferiram cromaticamente no trabalho, destacando ou não algumas imagens, com o 

objetivo de atribuir-lhes novos sentidos na montagem. 
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Imagens 148, 149, 150 e 151 

Montagens com fotos gráficas: Ênfase no uso da cor para interferência em xerox. 
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Começamos então, a exploração do histórico da fotografia, os primeiros 

estudos e descobertas, o principio da inversão da imagem e a confecção da câmara 

escura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens 152 e 153 - Alunos confeccionam câmaras escuras e vivem a 

experiência da imagem-ótica, conseguida a partir da projeção luminosa. 

 

Estendemos o conceito de câmara escura para a pesquisa de diferentes 

tipos de máquinas fotográficas, de décadas diferentes, comparando suas semelhanças e 

diferenças, nos avanços tecnológicos que foram surgindo. 

 

 

 

Imagens 154 e 155 

Alunos pesquisam sobre máquinas antigas. 
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Para que os alunos tenham um primeiro contato com as técnicas básicas de 

revelação, utilizando papel fotográfico e químicas, sugerimos a confecção de 

fotogramas, nos quais eles interferem pintando ou recortando, após a revelação no 

laboratório. 

Imagem 156                    Imagem 157                                          Imagens 158 e159 

Revelação                           Lavagem                                                 Secagem 

 

                             Processo de revelação dos fotogramas. 

 

 

                                       Imagens 160 e 161 

                                      Interferência nos fotogramas. 
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Também são realizadas fotografias artesanais com caixas de leite vazias. 

As crianças revelam o negativo e montam o positivo na mesma aula. 

No mesmo dia, tiramos uma foto digital do grupo e comparamos os dois 

processos o tradicional x o moderno, observando as diferenças de tempo, nitidez, 

possibilidade de migrar para outros suportes etc. 

 

 

 

Imagem 162                                                             Imagens 163 e 164 

Aluno tira foto artesanal.                                    Grupos posam para fotos digitais. 

 

   

 

Imagem  165 
Montagens com 

fotogramas 
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Imagens 166 e 167 

Foto artesanal negativo/positivo. 

 

Ao nos depararmos com o fenômeno da imagem nos encontramos diante 

de um tema da maior agudeza e complexidade, que termina por nos exigir grande 

dedicação, não só por sua amplitude, mas também por sua multiplicidade e 

transdisciplinaridade. 

Se estivermos realmente dispostos a refletir sobre imagens, torna-se 

necessário que adentremos não só sua ontologia, mas que também tenhamos uma 

visão da trajetória de sua representação na Arte e da produção de imagens de nosso 

cotidiano, utilizando-nos de todos os sentidos de que dispomos, desfrutando da 

contribuição das diferentes redes de saberes e de experiências, nos mais variados 

campos. 

Torna-se necessária a compreensão de que da topologia das cavernas ao 

ciberespaço, a tecnologia sempre existiu, da produção de imagens rupestres às 

imagens de síntese. 

O desmistificar das novas tecnologias, o acesso, o domínio técnico, a 

crítica aguçada e contextualizada histórica, política e socialmente, possibilitam o 

desmascarar da manipulação e dos jogos de poder. É esta dimensão capaz de 

diferenciar a neutralidade técnica do processo de conhecimento, o uso indiscriminado 

do processo criador. 

 

 

 

  



  175 

Segundo Barbosa (1999) 

 

“A multidisciplinaridade é a condição epistemológica da pós 

modernidade e a multiculturalidade a condição política da 

democracia. A aliança destas duas condições basilares da 

vida contemporânea com as tecnologias flexíveis e 

multiplicadoras, garantindo um humanismo em constante 

reconstrução para responder as imponderáveis e permanentes 

mudanças sociais.  Com a atenção que a Educação vem dando 

às novas tecnologias na sala de aula, torna-se necessário não 

só a aprender a ensina-las, inserindo-nas na produção 

cultural dos alunos, mas também educar para a recepção, o 

entendimento e a construção de valores das Artes e 

Tecnologizadas, formando um público consciente.” (p. 4). 

 

 

A compreensão da arte nos diferentes contextos culturais da história do 

homem, em relação  à tradição e à contemporaneidade, configura-se como de vital 

importância para a percepção da relação existente entre as descobertas científicas e as 

novas tecnologias na arte, ampliando as formas do indivíduo pensar-se em seu tempo 

histórico. 

A tecnologia é hoje concebida não só como uma expressão da inteligência, 

mas também enquanto instrumento capaz de ampliá-la, dependendo da interação que 

com ela se estabeleça. 

As imagens que hoje se apresentam nos meios de comunicação e 

informação superam cada vez mais a transformação do elemento representado em 

elementos representantes; tornaram-se “purificadas” de sua realidade; “exorcizaram-

se” de sua materialidade; libertaram-se em sua referencialidade. São imagens em si, 

representam o incorpóreo, modelam o imaginário. 

Nesse sentido, a dinamização de uma política cultural sobre os múltiplos 

usos da imagem, torna-se essencial não só na sociedade, mas fundamentalmente no 

espaço escolar, como caminho para a ressignificação da dimensão estética da 

experiência humana,  como forma criativa diante do bonbardeio imagético com o qual  

convivemos em nosso dia-a-dia. 

Ao ter acesso crítico aos diferentes tipos de imagem, iniciando-se pela 

produção manual e artesanal, perpassando o advento da fotografia e chegando à 
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infografia, nossos alunos conhecerão não só o prolongar de gestos por lápis, pincéis e 

buris, mas também a magia das imagens construída por fios de luz e a hiperrealidade 

conferida às matrizes numéricas. 

            É esta vivência que pode conferir-lhes a visibilidade, com relação às 

transformações sofridas pela imagem em sua trajetória ontológica e histórica – da 

metáfora à metamorfose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  177 

Cultura Visual: leituras e releituras. Intertextualidade e viagens no 
tempo e no espaço hibridizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“É preciso reiterar a confiança de que, através de uma 

educação estética, ética e politicamente contextualizada, que vincule 
elementos artísticos a extra- artísticos da realidade, que se enriqueça 
com aportes de outros campos do conhecimento, pode-se ter a certeza de 
que se está adotando uma prática que é um pensamento em ação, além 
de uma imprescindível experiência relacional e dialógica verbal e     
não-verbal.”  

 
 
 
 
                                             Marly Ribeiro Meira (1999, p.140) 
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Trabalhamos com a quarta série as seguintes unidades: 

 

 

I – Animação 

II – Arte e Mídia – Charge/ Caricatura/ Propaganda e Design 

III – Arte Moderna – Precursores/ Vanguardas/ Tendências 

IV – Arte Moderna Brasileira 

 

Não possuímos uma unidade denominada Arte Pós-Moderna ou 

Contemporânea, por acreditarmos que esta aglutinaria os conhecimentos que, para 

nós, se constituem como a base desta programação, diluindo-se em todas as séries. 

                O fato desta programação destinar-se a um aluno que possui um olhar 

contemporâneo sobre a arte e a vida, já faz com que a contextualização de imagens de 

outros tempos/ espaços estabeleça uma interface com a produção artística da 

atualidade ( do popular ao erudito ou ao tecnológico), pois o processo de leitura de 

imagens configura-se como uma rede de conhecimentos, códigos, valores e saberes de 

todos os tempos/ espaços, que interagem dinâmica e intertextualmente. 

A produção plástica, realizada pelos alunos também se configura como um 

artefato da cultura visual de nossos tempos. 

A arte trabalhada na escola não pode estar desvinculada dos significados da 

arte para nossa cultura, para nossa vida, no aqui e agora, daí a importância da 

interação constante com a arte contemporânea, em suas mais diversas manifestações. 

Em todas as unidades, fazemos comparativos e referências às produções 

artísticas de nossos dias, em suas semelhanças e diferenças, estejam estas em museus e 

galerias ou em feiras públicas, em CD rons, holografias, TVs, vídeos ou out-doors, 

nos fazeres especiais de minorias, na estética do cotidiano ou na própria expressão 

plástica de nossas crianças, entre outras possibilidades. 

Para iniciarmos o trabalho com a quarta série deste ano, por ocasião da 

comemoração do 500 Anos, decidimos realizar um projeto diferente, em parceria mais 

afinada com as equipes de Estudos Sociais e Música. No Ensino da Arte, 

enfocaríamos “O Olhar dos Navegantes”, desde o imaginário do explorador europeu 

até o registro do cotidiano de nossa gente. 
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Começamos por nos localizarmos geograficamente em relação aos 

continentes africano e europeu e aos demais países da América do Sul. Esta prática já 

é muito conhecida das crianças, pelo fato de trabalharmos culturas de diferentes 

espaços/ tempos do mundo. 

A localização temporal também se tornou fácil, pelos estudos já realizados 

sobre a Renascença e a contextualização deste período histórico. 

Este homem que se lançava aos mares nutria um imaginário de monstros 

marinhos e serpentes destruidoras, que compunham o que era chamado de “mar 

tenebroso” e as crianças acharam muita graça quando contamos que muitas pessoas 

acreditavam que o mar acabava na linha do horizonte. 

 

 

                                    Imagens 168 e 169 

Contextualização tempo/ espaço. Paralelo com questões atuais. 

 

Para que compreendam a força poderosa do desconhecido, fazemos um 

comparativo com o espaço sideral, sobre o qual também possuímos hoje um fértil 

imaginário, com direito a ETs, naves, poderes sobrenaturais e, inclusive o fim do 

mundo... Lembramos das profecias de Nostradamus, que haviam deixado muita gente 

assustada pelo “fim do mundo”, que não ocorreu. 

As crianças criaram livremente sobre o tema, projetando seus medos na 

criação dos personagens. Foi incrível perceber que, estimulados também em seu 

imaginário ,não paravam de produzir imagens, copiando de TAZOS e CARDS os 

olhos e as línguas dos Pókemons e dos demais personagens dos desenhos animados, 

que costumam classificar como os  “do bem” ou os “do mal”. 
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A partir deste repertório, foram capazes e ampliar possibilidades para a 

criação de novas imagens, arriscando-se a criá-las coletivamente.40   

 

 

 

Imagens 170 e 171 

Naus e monstros marinhos afloram do imaginário. 

 

Conversamos com as crianças sobre como nosso mundo deve ter causado 

estranheza aos europeus, com animais, plantas e habitantes completamente diferentes 

de tudo o que já haviam visto, em sua existência. 

O registro deste novo mundo podia ser feito de forma oral, escrita ou 

através das imagens. 

Distribuímos para as crianças fotos de animais brasileiros como preguiça, 

tatu, siri, tuiuiú, ararajuba etc. Cada grupo deveria descrever oralmente este animal, 

por suas características. Foi ótimo ver com as interpretações foram múltiplas. 

 

 

                                                 
40 A utilização das imagens do cotidiano, como fonte para a criação de desenhos infantis foi pesquisado 
por Wilson & Wilson (Barbosa:1999) 
 

  

Imagem 172 
Chegada dos portugueses 

 



  181 

 

Mostrei às crianças o desenho de  uma preguiça, feito a partir das cartas 

dos navegantes: “parecia um monstro!” – gritaram as crianças. 

Para o registro mais fiel à realidade, surge nas embarcações a figura do 

pintor, que trazia como missão o registro e a catalogação das espécies para interesses 

econômicos e científicos. 

                                                                  

 

Imagem 173 -  O  Novo Mundo - fauna e flora 

 

 

 

Observamos e analisamos mapas antigos – que as crianças identificaram 

como iluminuras! – onde os locais com riquezas naturais eram identificados. 

Li para os alunos fragmentos do testemunho de Hans Staden41 sobre o 

ritual antropofágico dos índios tupinambás de Ubatuba e as crianças fizeram seus 

registros a partir do que ouviram. Depois, comparamos os registros da criançada com 

os dos europeus, ao tomarem conhecimento dos fatos. 

 

 

 

 
                                                 
41 Hans Staden foi um navegante alemão, que incidentalmente perdeu-se em nossas terras e foi 
encontrado  pelos tupinambás. Preso por tempo suficiente para assistir a rituais antropofágicos, Staden 
libetou-se e contou a todos suas aventuras.  
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Imagens 174 e 175 

Hans Staden preso pelos índios tupinambás . 

 

 

 

 

 

Imagem 176 

Análise e comparação dos registros (crianças/ europeus da época) e do cartaz do filme. 
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Trouxe para a sala o cartaz do filme de Hans Staden e propus a leitura do 

mesmo, apenas escutando os comentários... 

- Olha! É o Hans Staden! (havia o nome bem grande) – diz um aluno. 

- Ele está como um índio? – diz agora um segundo aluno 

- Claro que não! Ele deve ser este aí do final, ajoelhado. – afirma o 

primeiro aluno. 

- Ele reza porque se salvou, não é? Coitado, quase virou churrasquinho... 

– completa uma aluna... 

- É um filme de cinema, olha os símbolos do “Luis Severiano Ribeiro” – 

complementam-se duas alunas. 

- O símbolo né! Isto aqui é o patrocinador garota! E aqui tem o nome dos 

artistas, não é Elô? –insistem as duas alunas, embolando-se nas falas. 

- Fala logo professora! Dá nervoso ver você calada assim! – continuam 

as duas, insistindo... 

Disse aos alunos que nada mais precisava ser acrescentado. Eles haviam 

interpretado bem o cartaz. Vimos que, como já possuíam um conhecimento prévio do 

assunto, tinha sido bem mais fácil. Mas, e se desconhecessem quem fora Hans Staden? 

Que pistas poderiam seguir para tentar entender? 

Que leituras poderiam fazer a partir do cartaz? 

A discussão foi muito rica, chegaram a conclusão de que os festejos dos 

500 Anos em todo o Brasil ( contextualização), a figura grande  e ameaçadora do índio 

e as características físicas do alemão (loiro, branco, olhos claros) dariam pistas às 

pessoas sobre alguma aventura de um explorador em nosso território e no passado. 

Disse a eles que a leitura de cartazes, out-doors, filmes, novelas, mini-

séries, propagandas e outros meios de comunicação, torna-se cada vez mais 

importante em nossos dias,  pois são veículos que nos trazem um grande numero de 

informações em um rápido período de tempo, embora nem sempre sejam de boa 

qualidade. Mas, se não os conhecermos, como poderemos criticá-los ou sabermos se 

são bons ou ruins? 

Distribuí aos alunos varias imagens de paisagens – que eles logo 

identificaram como sendo a brasileira – pela vegetação, praias virgens, locais amplos. 
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Pedi que as observassem com cuidado e respondessem quais, na sua 

opinião, eram as que objetivavam apenas o registro (algumas foram apontadas). 

Depois pedi que apontassem quais eram mais expressivas, que ultrapassavam o 

registro, que nos seduziam ao encantamento do local apresentado (outras foram 

mostradas). 

As opiniões divergiam em algumas imagens, mas com relação a outras 

eram consensuais e justificadas pelo uso dos detalhes, pela cor, luz, tipo de 

enquadramento etc. 

Eram todas imagens dos componentes da missão francesa. Ficamos 

conhecendo a história deste grupo, através de um livro para crianças denominado 

“Debret”, que enfocava também a vida deste pintor e sua paixão pelo cotidiano 

brasileiro. 

Concluímos que, embora tivessem uma missão, regras e normas de “como 

pintar”, muitos pintores apaixonaram-se pelo Brasil, em sua liberdade, luminosidade e 

riqueza de cores, chegando a subverter o seu próprio estilo pictórico, tornando-o mais 

expressivo e sedutor , bem inovador para a época .  

 

 

 

 

Imagem 177 

Aluno retorna várias vezes ao cavalete, como que enamorado pelas imagens, numa 

busca incessante de sentidos. 
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Imagens 178 e 179 

Pesquisa, estudo e produção. 

 

Agora é hora de pintar suas próprias paisagens brasileiras, em imagens do 

passado ou do presente, pois alguns locais como praia de Botafogo, Praça XV e arcos 

da Lapa, conseguiram ser identificados pelos alunos nas pinturas antigas. 

Nas aulas seguintes, muitas reproduções de Debret e Rugendas foram 

oferecidas aos alunos e, como já haviam feito algumas incursões sobre os artistas com 

a Profª de Estudos Sociais, saíram logo identificando-os como “pintores sociais”. 

Mas o que significava ser um “pintor social”? 

Algumas crianças repetiram colocações já feitas em sala sobre o registro e 

a denúncia das condições de nosso povo, mas chamou-me mais atenção a relação que 

um aluno estabeleceu entre os estilos de pintura, afirmando que 

 

“Eles eram assim, tipo o Portinari, gostavam de mostrar gente 

pobre. Era a maneira que eles tinham de denunciar o que acontecia. 

Ninguém gosta de não ter comida ou remédio para tomar quando 

precisa,mas se o pobre for reclamar, ninguém vai lhe dar atenção. 

Até a polícia é capaz de prendê-lo. O pintor já é mais respeitado, usa 

este respeito pra falar..”42 

 

 

 

                                                 
42 No ano anterior, havíamos feito um projeto sobre Portinari, com o qual as crianças se sentiram muito 
implicadas, ficando a obra de Portinari, como vemos, como referência de pintura social para algumas 
crianças. 
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As colocações do aluno foram riquíssimas para uma grande discussão 

sobre as condições de vida de nosso povo e as injustiças pelas quais alguns grupos 

passam, desde aquele tempo de Debret e Rugendas. 

Perguntei-lhes se achavam que a “colonização” já tinha acabado, se alguns 

grupos ainda tinham privilégios e melhores condições de vida e o porquê disto, como 

achavam que os pobres poderiam também falar, denunciar? 

A constatação de que as questões referentes à assimetria cultural, classe 

social, raça e etnia tinham uma história era algo que nem eu esperava que surgisse. A 

coragem de falar, de denunciar, segundo alguns alunos, era a saída para a situação. 

Conversamos sobre a possibilidade da organização social, através de grupos de 

pessoas que se unem com este fim, para ganhar mais forca, frente às pressões e 

injustiças. 

A aula transcorreu num clima de debate, ultrapassando os sentidos e 

ganhando a crítica e a razão, numa força avassaladora. Todos queriam falar; parecia 

que intertextualmente, começavam a revisitar outros pintores e artesãos que 

conheciam, vendo-os sob a perspectiva social. Queriam citá-los, estabelecer 

comparações, descortinavam sentidos, em sua realidade mais profunda, ultrapassando 

as barreiras do repetitivo, do usual. 

Mais uma vez, presenciei a vitória do cotidiano escolar enquanto lugar das 

descobertas, espaço para a resistência da cultura e para a desalienação.     

Debret e Rugendas ficaram como uma espécie de “primeiros fotógrafos” 

de nosso cotidiano, registrando fatos, contando nossas histórias em formas e cores. 

“É tipo um diário!” – concluiu uma aluna, entusiasmada! 

Sugeri aos alunos que, utilizando visores, saíssem pela escola enquadrando 

situações do cotidiano escolar que lhe chamassem a atenção. O que eles gostariam de 

denunciar ou mesmo de mostrar para as “pessoas do futuro”, assim como também 

tínhamos aprendido tantas coisas que não existiam mais com Debret e Rugendas 

(profissões antigas, hábitos e modos de viver, entre outras).  
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Imagem 180- Alunos enquadrando situações em diversos espaços da escola. 

 

 

Imagens 181 e 182 

A alegria do recreio  -  A bronca da inspetora. 
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Imagens 182 e 183 

O “bafo” com os tazos dos Pókemons.    -     A violência entre os colegas. 

 

 

 

 

Imagens 184 e 185 

O formalismo do treino do Hino Nacional.    -     O relaxar do banho de piscina. 
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Depois  deixamos que cada um falasse sobre o seu trabalho e analisamos 

nos registros, como as imagens apresentadas “falavam”sobre eles, as coisas de que 

mais gostavam, com as quais mais se indignavam e o modo como cada um sentia a 

escola e se colocava nela. Da explosão de alegria pelo recreio à relação tensa entre 

inspetora e aluno, do “bafo”, onde crianças parecem ter se metamorfoseado nos 

Pokémons à  “violência e covardia dos maiores sobre os menores”, da aula de música  

“onde não se pode dar um pio” até o relaxar do mergulho na piscina. 

Eram momentos diferentes, às vezes contrários que vivíamos em nosso 

cotidiano e que também nos formavam como “muitas pessoas numa só”, sendo 

capazes de reagir de diferentes maneiras, nas mais diversas situações. 

Foi  proposta pela equipe de música uma comemoração pelos 500 Anos. 

Os alunos já chegaram em sala, mobilizados por confeccionar personagens da cena do 

descobrimento (seria encenada), caravelas, indígenas e tudo o que mais precisavam  

como cenário para as músicas e danças que estavam ensaiando. 

Como observei que estavam super motivados, escutei as propostas, sugeri 

alternativas possíveis e decidimos fazer personagens em tamanho natural, feitos a 

partir do contorno de seus corpos e muitas caravelas, que serviriam não só para 

atuarem na peça, mas também como cenário, reduzindo nossos esforços. 

O envolvimento foi muito grande e, em pouco tempo, havíamos concluído 

o trabalho. A comemoração foi simples e no horário da entrada para que as demais 

séries assistissem e participassem, no coro das músicas. 

Os alunos utilizaram o próprio uniforme e enfeites também confeccionados 

por eles. 

Foi emocionante vê-los cantar a música “Pindorama” que, numa linguagem 

accessível clamava pelo direito à terra, contando a história de nossos antepassados. 

 

Imagem 186 

Confecção dos personagens. 
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Imagem 187  

Dança indígena.          -          Música “Pindorama”. 

 

No Espaço Cultural 177 do Colégio Pedro II houve paralelamente a 

abertura da Exposição “Uma paleta brasileira: matizes históricas de nossa gente”, 

reunindo trabalhos de diferentes artistas plásticos brasileiros sobre nosso povo em 

diferentes colagens, pinturas, trabalhos em giz pastel, serigrafias etc. 

As crianças ficaram entusiasmadas com a farta produção, que reunia cerca 

de sessenta trabalhos. Pudemos mostrar diferentes tipos e dimensões de telas, o 

processo de entelamento , o  emolduramento e o uso de pigmentos em tintas à óleo, 

aquareladas, acrílicas , entre outras possibilidades, produzindo diferentes efeitos de 

textura. 

A amplitude de conhecimentos técnicos não só amplia vocabulário e 

suscita o desejo de experimentar, mas também ajuda a desvelar os “mistérios” da 

pintura. 
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Fechando o trabalho, realizamos uma atividade de diálogo de imagens, 

onde o passado, o presente e o futuro pudessem estar juntos, hibridizados. 

Oferecemos às crianças xerox de imagens do passado já conhecidas por 

elas (Debret, Rugendas, Eckhout,Frans Post e outros) e solicitamos que realizassem 

montagens, utilizando elementos do presente ou, até mesmo do futuro, após pesquisas 

em revistas diversas, de modo que se configurassem num todo, não só plástico, mas de 

significados. 

 

 

Imagem 189                                                                 Imagem  190 

Seleção de imagens em xerox.                                       Pesquisa de imagens para as 

Montagens.                                                                                                montagens .  

 

 

 

Imagem 188 
Crianças na Exposição “Uma 

paleta brasileira: matizes 
históricas de nossa gente”. 
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Imagens 191, 192 e 193 

Algumas montagens realizadas pelas crianças. 

 

Foi incrível ver a sutileza de algumas montagens e a facilidade que os 

alunos apresentavam em lidar com estes elementos, comprovando o quanto, cada vez 

mais, somos também produto deste processo de hibridização, onde passado, presente, 

futuro, popular, moderno e tecnológico se interpenetram dinamicamente, num todo de 

significados. 

A refinada dama da corte, que passava as tardes a bordar encontra-se 

confortavelmente assentada no sofá da rica sala de Clodovil, que esbanja sensualidade 

da postura corporal à escolha dos objetos e cores que compõem o cenário de sua 

residência . 

Entre as neo-clássicas colunas dos bucólicos caminhos do Jardim Botânico, 

passeia um senhor de engenho , carregado por seu escravos, assistido no entanto por 

dois jogadores de futebol de origem negra como que a marcar o revés da medalha, a 

condição pela qual hoje o poder econômico pode oferecer aos afrodescendentes 

prestígio social, reconhecimento pelo talento, acesso a bens e ao poder. Em outra 

coluna encontramos os protagonistas da novela Terra Nostra  “Mateu” e “Giuliana”, 
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como que a lembrar a chegada de outros imigrantes, outros  “estrangeiros” que vieram 

para tentar a vida em nosso país além dos  portugueses, explorando mas também 

sendo explorados pelos poderes vigentes, sofrendo também a discriminação e a 

rejeição da sociedade . 

Da imagem do centro da cidade do Rio de Janeiro, surge um protesto do 

MST – o que já se tornou comum – que contrasta com o luxo dos carros importados 

estacionados e do avião, que sobrevoa o cenário, denunciando as diferenças sociais e 

de classe, lembrando talvez a importância da organização social frente às injustiças. 

No momento da apresentação do trabalho pelo grupo, uma das crianças que 

assistia gritou: “O Fernando Henrique tá fugindo nesse avião!”, provocando o riso no 

grupo, mas também, talvez até inconscientemente, lembrando a importância da 

responsabilidade do governo neste contexto de poderes e diferenças. 

Foi uma experiência muito rica para todos nós acompanhar este diálogo de 

imagens, onde o passado, o presente e o futuro, o artesanaL e o tecnológico, o popular 

e o erudito, o local e o global puderam estabelecer relações tão profundas e 

contundentes. 

A experiência estética das crianças, foi capaz de organizar os significados 

do aqui e agora, sob diferentes referenciais. A mutabilidade destes significados variou 

em função da consciência interrogante das crianças, instaurando um universo 

inesgotável de significações, no tempo e no espaço. 

Não eram mais as personalidades das crianças e dos produtores das 

imagens que estavam em jogo, mas a interação, a dinâmica na qual o sentimento 

despertado era o de mundos que se descortinavam em profundidades, numa aventura 

intertextual, onde cognição e sensibilidade caminham juntas, na busca de significados. 

Como vemos, a leitura e a produção de imagens se configuram como  

processos dinâmicos, no qual a experiência estética organiza as informações acerca do 

objeto em questão, suas influências e sua imaginação. Assim, a leitura depende do que 

está à frente e atrás de nossos olhos. O observável teria sempre a marca do 

conhecimento, da imaginação de quem o observa e o  produz. 

Nelson Goodman (1978), afirma que 

 

“O olho seleciona, organiza, discrimina, associa, classifica, analisa, 

constrói. Não atua como um espelho que, tal como capta, reflete; o que 

capta já não o vê como tal e qual, como dados sem atributo algum, senão 
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como coisas, alimentos,gentes, inimigos,estrelas, armas. Nada se vê despido 

ou despidamente. Os mitos do olho inocente e do dado absoluto são 

cúmplices terríveis.”(p.63) 

 

 

E Pareyson (1997) concluiria sabiamente: 

 

“A interpretação ocorre quando se intaura uma simpatia, uma 

congenialidade, uma sintonia, um encontro entre um dos infinitos 

aspectos da forma e um dos infinitos pontos de vista da pessoa: interpretar 

significa conseguir sintonizar toda a realidade de uma forma através da 

feliz adequação entre um de seus aspectos e a perspectiva pessoal de quem 

olha.” (p.226) 

 

 

Utilizamos diversos vídeos para introduzir a unidade “Animação”, tais 

como “Animando” (Marcos Magalhães), “Animathon” (Oficinas do Centro Cultural 

Banco do Brasil) e o making-off de “Branca de Neve” (Studios Disney). A partir da 

análise destes vídeos, descobrimos a animação como produto de um fenômeno ótico, a 

“persistência da retina”, configurando-se portanto numa ilusão. 

Construímos com os alunos os primeiros experimentos da História da 

Animação, como o traumatrópio, o zoétropo e os bloquinhos de seqüência de 

movimentos.   

 

 

Imagem 194 

Zoétropo e Sequências. 
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A decupagem do movimento, princípio básico da animação, é também 

trabalhada através de jogos cênicos. 

Depois, passamos ao estudo da gramática cinematográfica, enfocando os 

diferentes planos e enquadramentos possíveis, os movimentos de câmera e os efeitos 

especiais, através da análise coletiva de um filme escolhido pelos próprios alunos. 

A análise coletiva deste filme e a comparação, através de transparências, 

com situações observadas na programação diária da TV/ telejornalismo, outros filmes 

e programas diversos, leva-nos ao reconhecimento de que, através do modo como as 

imagens são produzidas e apresentadas às pessoas, pode-se produzir conhecimentos e 

emoções. 

É intencional o enquadramento do político de baixo para cima, para que ele 

pareça grande, poderoso, seguro e competente – “até o Garotinho fica grande!”- 

concluem os alunos. 

Nas cenas em que alguém se sente humilhado ou inferiorizado, o 

enquadramento já ocorre de maneira inversa, de cima para baixo. 

O momento do filme onde aparece o andar de um homem em 

primeiríssimo plano, tomando toda a tela, pode dar indícios de quem fora “o 

assassino”. E poderíamos elencar inúmeros outros exemplos da TV, do cinema, dos 

vídeos e da propaganda onde mais uma vez, por detrás  das máquinas sempre haverá o 

homem em suas múltiplas intenções. 

E nem sempre as imagens dizem a verdade, elas podem sofrer montagens, 

diferentes enquadramentos, tratamento especial (brilho, cor, textura, etc), alterando o 

que é apresentado. 

Este tema faz com que as crianças nos tragam muitas informações sobre os 

efeitos especiais. O fato de assistirem  a “making-offs” de filmes famosos, que por 

vezes passam nas tvs à cabo, faz com que descortinem este mundo com muito mais 

facilidade do que nós. Gravamos um making-off e analisamos com as turmas, sempre 

estabelecendo um paralelo com as produções de nosso cinema, de nossa tv, de nossa 

mídia. 

Jogos cênicos também são utilizados para trabalhar conteúdos como 

enquadramento e angulação (propriedades expressivas). As crianças produzem 

pequenas câmeras de filmagem de sucata e passam a enquadrar e a angular situações 
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de seu cotidiano, que são plasticamente registradas em pequenos roteiros 

cinematográficos, elaborados coletivamente ( em texto escrito e em imagens). 

 

 

 

 

Imagens 195 e 196 

Roteiros cinematográficos. 
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Vemos o quanto o cotidiano escolar se coloca cada vez mais comprometido 

com a formação de um indivíduo em sintonia com seu tempo. Fotografia, animação, 

cinema, vídeo, TV e computação ganham a cena. 

Vivemos aturdidos e seduzidos por uma onda comunicacional, onde 

informação e imagem chega-nos de forma fugaz e fragmentada, nos absorvendo e nos 

condicionando, num jogo de pura persuação .E a imagem tem grande participação 

neste contexto. 

Torna-se necessário que as crianças percebam o quanto as novas 

tecnologias incorporam os métodos e processos de modelagem imagética anteriores, 

oferecendo às imagens o poder de metamorfosearem-se em múltiplas realidades e 

sentidos,  migrarem em diferentes suportes e revelarem sempre novas poéticas, 

acompanhando nosso imaginário, na deliciosa aventura da criação. 

A contemporaneidade exige uma leitura com conhecimento histórico, um 

diversificado repertório imagético e modos críticos de visualização. 

Cabe ao espaço escolar o desvendar dos mitos e dos mistérios da criação 

tecnológica. Através da pesquisa, da experimentação e do uso das imagens. Da 

matéria à imaterialidade, os alunos são capazes de desvendar a superposição de 

tecnologias existentes, perceber como um meio termina por sintetizar o outro, 

acumulando conhecimentos e processos, estabelecer múltiplas relações significativas e 

criar conscientemente, para além do domínio técnico. 

Iniciamos a unidade “Arte Moderna – Precursores e Tendências” com a 

História das Esculturas da pré-história às produções contemporâneas. A partir de vasto 

material iconográfico, as crianças classificam imagens, segundo as duas grandes 

tendências da História da Arte – o naturalismo e a deformação expressiva. 

Através de imagens de diferentes culturas, observamos que as duas 

tendências sempre existiram, embora uma delas possa ter se tornado mais “poderosa” 

e  “divulgada” em determinado período histórico (hegemônica). 
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Imagem 197  

Esculturas (simplificação formal e deformação expressiva). 

 

 

Imagens 198 e 199 

Diferentes tendências /naturalismo e deformação expressiva (simplificação formal) 

nas releituras do “O Beijo”-Rodin (1898). 

 

 

 

As tendências figurativas e abstratas também são abordadas através do 

trabalho do artista plástico contemporâneo norte-americano Chuck Close, onde 

pequenos quadrados com composições plásticas abstratas formam uma grande 

imagem figurativa e do enquadramento de imagens figurativas, onde o fragmento 

ampliado vira abstração. Nestes dois casos, questiona-se as tênues fronteiras entre o 

que é figurativo e o que é abstrato. 
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Imagens 200 e 201 

Montagem coletiva da imagem figurativa, a partir de pequenas composições 

abstratas. 

 

 

 

Imagem   202 

Detalhes dos objetos do cotidiano 

são enquadrados e ampliados até 

que se tornem composições 

abstratas. 
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O trabalho de Chuck Close é comparado a propagandas de revistas, que 

utilizam-se atualmente do mesmo princípio para algumas campanhas publicitárias. 

O enquadramento dos objetos da sala ou da própria casa, levando-os à 

abstração é também comparado à função de maximização dos computadores, quando 

então passamos a conhecer o pixel como unidade-base dessas imagens. 

A sistematização de princípios estéticos (naturalismo/deformação/ 

simplificação/ figurativo/ abstrato) torna-se aqui necessária para uma melhor 

compreensão dos movimentos artísticos, com os quais as crianças trabalharão  quando 

tiverem acesso às diferentes tendências da Arte Moderna. 

 O conhecimento da biografia e obra de Cézanne, realizado através de 

livros de História da Arte para crianças e um rico repertório imagético se constituiu 

como um pré requisito para o melhor entendimento dos movimentos modernistas. 

Cézanne, conhecido como o “pai da Arte Moderna”, reúne em sua obra características 

como a simplificação formal através dos sólidos geométricos, ritmo, modelagem e 

volume construídos com a cor, que servirão de base para muitos movimentos 

modernistas, inclusive o Cubismo. 

Plasticamente, os alunos tentam geometrizar gravuras de revistas, 

construindo a forma com pinceladas de cor. O trabalho plástico é antecedido de um 

jogo cênico onde as crianças criam formas/ volumes com seus corpos e lençóis 

coloridos. 

 

 

Imagem 203 e 204  -  Jogos Cênicos Cézanne. 
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Imagens 205 -  Produções  Plásticas. 

 

Através de exemplos da História das Imagens, podemos constatar o quanto 

o homem, seja pela tentativa de representar o mais fielmente possível o real, seja pelo 

desejo de romper com o mesmo, questionando-o em diferentes pontos de vista ou 

apresentando-o sob sua expressão, sempre criou imagens, fazendo uso de tecnologias 

em seu tratamento e utilizando-se de recursos ilusionistas e virtuais, em maior ou 

menor intensidade. 

As imagens sempre foram o produto da sensibilidade humana, capaz de 

criar formas simbólicas para seus desejos, seus sentimentos, seus conhecimentos e sua 

historicidade cultural. 

As imagens nos impõem uma linguagem onde cognição e sensibilidades 

estarão sempre juntas, numa procura de sentidos, através do diálogo prazeroso entre o 

leitor e as formas; um namoro que produz sentidos e múltiplos saberes. 

A unidade “Arte e Mídia” dá continuidade a todo o questionamento crítico 

sobre o uso da imagem pela mídia, que embasa o trabalho e se intensifica a partir da 

experiência com a fotografia. 

Através de debates sobre notícias, jogos cênicos que abordam diferentes 

versões de um mesmo fato e mostra do trabalho de caricaturistas e cartunistas 

famosos, trabalhamos a criação de charges e caricaturas com nossos alunos. Além da 
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abordagem crítica, conteúdos formais como o uso da deformação expressiva nestas 

modalidades artísticas são aqui desenvolvidos. 

A charge e a caricatura sempre envolvem acontecimentos sociais, políticos 

e econômicos do conhecimento da sociedade e dizem respeito geralmente, a pessoas 

famosas; do contrário, perdem o sentido. 

Mais uma vez aqui, teremos a visão do cartunista sobre o fato, um ponto de 

vista. 

Comparamos diferentes notícias sobre um determinado acontecimento; a 

greve dos servidores públicos – que os alunos acompanharam bem de perto. 

Com relação a uma manifestação realizada, da Candelária ao MEC, um dos 

jornais desmerece o movimento e afirma que “a passeata foi um fracasso”, outro 

enfatiza os descontentamentos dos servidores públicos da educação falando em um 

“grande número de profissionais da educação na passeata” e mais dois jornais tratam o 

tema de forma distante, sem maiores considerações sobre o acontecido. 

Quem terá a razão? Com quem estará  “a verdade” ? Será que o 

depoimento de um professor, de um pai ou de um aluno seria o mesmo dos 

jornalistas? 

Sugerimos então, uma manchete: “ONIBUS FURA SEMÁFORO E 

ATROPELA ANCIÃ”. 

Dividimos a turma em três grupos e pedimos que escrevam a notícia sob 

três pontos de vista diferentes: 

1º- O motorista é o culpado (falta de atenção, irresponsabilidade, desrespeito ao 

idoso, dirigia em alta velocidade, bêbado etc – são algumas das justificativas 

encontradas pelos alunos). 

2º- A senhora é a culpada (não respeitou a faixa, não enxergava direito e jogou-se 

sobre o carro, desconhecia as mudanças do trânsito, estava com pressa e não aguardou 

o sinal etc. 

- São alguns argumentos relacionados por eles ). 

3º- A prefeitura é a culpada (sinais com defeitos, não há policiamento, não fiscaliza 

as empresas, que pagam mal aos motoristas e têm ônibus com defeitos, a rua estava 

esburacada, fazendo o ônibus desviar, a calçada esburacada derrubou a senhora etc- 

são fatos levantados para culpabilizar o governo). 
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Com a encenação das três situações, os alunos concluem que “a verdade é 

uma invenção”, todo e qualquer fato poderá assumir diferentes pontos de vista e o 

mais divulgado ou “poderoso” poderá se tornar  “a verdade” para as pessoas. 

 

 

 

Imagens 206 e 207 

Caricaturas sobre Fernando Henrique Cardoso e Antônio Lopes. 

 

 

Imagem 208 

Depoimento sobre o atropelamento – repórter, motorista e senhora. 
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Eduardo Galeano (1998), talvez sintetizasse estes momentos com seu 

poema “Janela sobre o corpo”, onde afirma 

 

“A igreja diz: o corpo é uma culpa. 

A ciência diz: o corpo é uma máquina 

A publicidade diz: o corpo é um negócio 

O corpo diz: Eu sou uma festa..“ 

 

E eu ousaria complementar que nesta festa sempre caberá mais um para 

brincar, fabular, romper, transformar e carnavalizar o dominante e o instituído, numa 

política de significação, que traz a crítica e a criação como seus estandartes de luta e 

celebração. 

 

Um amplo levantamento sobre a mídia e suas manifestações na TV, nos 

out-doors, nas revistas, nos luminosos, nas fachadas dos prédios, nos cartazes e nos 

rótulos dos produtos que consumimos, entre outras manifestações, faz com que 

analisemos a imagem na propaganda. 

A partir das propagandas e/ ou chamadas, algumas características dos 

produtos veiculados são levantadas. O tipo de produto, o público-alvo, a linguagem 

utilizada, aspectos destacados em cada produto para convencer o comprador 

(vantagens), as facilidades de pagamento, o inculcar de desejos, padrões de homem/ 

mulher/ criança/ idoso/ escola/ aluno/ mãe/ família, que são impostos como os 

“verdadeiros” e os “melhores”, merecem ser discutidos com nossos alunos. 

Analisamos também através de imagens, a história dos objetos, através dos 

tempos: o que mudou numa cadeira, dos tronos da Idade Média aos novos designs, 

simples e ergonômicos, dos candelabros antigos às luminárias atuais, do fogão à lenha 

ao micro-ondas, do ferro de passar à carvão ao elétrico e com múltiplas funções, entre 

inúmeros outros exemplos. 

Várias dramatizações são feitas, onde os alunos incorporam estes objetos, 

imaginando-se como os tronos que suportavam reis gordos sentados todo o dia sobre 

eles, cadeiras de praia que queimam ao sol, telefones que escutam fofocas e segredos, 

televisões rebeldes que se recusam a obedecer ao comando de seus donos, 

modificando a programação apresentada, entre inúmeras outras opções. 
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As crianças criam protótipos de produtos e cartazes de propaganda (idéia/ 

design/ público-alvo) e organizam-se cenicamente para a apresentação da propaganda 

para a TV, podendo criar jingles, encenações, monólogos etc. 

Filmamos as propagandas e depois as analisamos coletiva e criticamente, 

relacionando o fazer-artístico com as relações entre a arte e a mídia, em nossos dias.   

 

 

 

 

 

Imagens 209 e 210 

Alguns projetos, cartazes e 

produtos. Reciclador de 

camisinhas, cômoda 

giratória, roupas 

descartáveis, entre outras 

invenções. 
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O Cubismo, o Surrealismo, o Abstracionismo, o Fauvismo e o 

Expressionismo são alguns dos movimentos trabalhados nas Vanguardas da Arte 

Moderna, a partir de uma breve contextualização histórica das condições 

propiciadoras do surgimento desta nova maneira de fazer arte (revolução industrial, 

socialismo, grandes descobertas científicas, Freud e as descobertas sobre o 

inconsciente, feminismo, fotografia, cinema e guerras, dentre outras). 

 

        Estabelecido o contexto histórico, abordamos os movimentos surgidos 

no início do século e como foram mais ou menos influenciados por este ou aquele 

aspecto histórico, enfocando suas propostas de “novas maneiras de ver” e “de fazer” 

arte. Em todas as vanguardas, procuramos propor releituras da obra dos principais 

artistas nelas engajados, além de mostrar os artistas brasileiros que receberam suas 

influências. 

 

                       Não necessariamente, a proposta metodológica que utilizamos deva 

começar especificamente com uma contextualização, passar à leitura de imagem e chegar 

à produção plástica como um “estágio final”.    Podemos iniciar um trabalho a partir da 

análise das últimas  produções de nossos alunos ;  lançar uma proposta plástica e , a partir 

do que foi produzido , analisar  tendências  estéticas ;  trazer imagens para  serem lidas  e 

analisadas , contextualizando-as  depois ou,  até partir da biografia de vida de um artista 

para a sua obra; do contexto histórico, político e social para alguns movimentos artísticos 

ou , mesmo da história de materiais e suportes para diferentes produções, em diversos 

tempos e espaços.  

 

                 São múltiplas as tendências que o próprio interesse dos alunos ou a 

dinâmica curricular da escola irá solicitar ao professor. 

               Analisar tendências estéticas; trazer imagens para serem lidas e analisadas, 

contextualizando-as depois ou até partir da biografia de vida de um artista para a sua 

obra; do contexto histórico, político e social para alguns movimentos artísticos ou 

mesmo da história de materiais e suportes para diferentes produções, em diversos 

tempos e espaços. São múltiplas as tendências que o próprio interesse dos alunos ou a 

dinâmica curricular da escola irá solicitar ao professor. 
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No Cubismo, trabalhamos com o elemento tempo introduzido na pintura. 

As diferentes visões que se pode ter de diferentes ângulos, a geometrização e a 

simplificação  formais, a forma rebatida e explodida, a organização espacial cubista e 

o uso sóbrio da cor ,em detrimento da valorização da forma são alguns dos aspectos 

trabalhados em jogos e propostas plásticas diversas.  

                                                           

 

 

Imagem 211 

“Brincando de modelo”. 

 

O jogo “Brincando de modelo”, criado após a visita à Exposição “Picasso – 

Anos de Guerra”/ MAM – 1999, configurou-se num sucesso. 

 

As crianças escolheram um colega para servir de modelo-vivo, por grupo. 

Os demais escolheram um enquadramento ou um ponto de vista para retratá-lo, As 

imagens desenhadas foram recortadas e os diferentes pontos de vista reunidos e 

chapados num só plano, ao mesmo tempo, dando origem à organização espacial 

cubista. O uso sóbrio da cor, em detrimento da forma, fechou a proposta. 
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Imagens 212 

Painel Cubista. 

O Cubismo Sintético é trabalhado através da colagem de reálias nas 

pinturas que mostram objetos fragmentados em diferentes ângulos, ao mesmo tempo. 

Exploramos a influencia cubista no trabalho de artistas brasileiros, 

evidenciando o trabalho de Cândido Portinari. 

 

Imagem 213 - Fundos Cubistas                 Imagem 214 - Cabloco, ícone da                     

obra de  Cândido Portinari, visto numa perspectiva cubista. 
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Em Surrealismo, apresentamos as descobertas de Freud sobre o 

inconsciente e os sonhos como a principal influência histórico-científica do 

movimento. Através de muitas imagens e vídeos, mostramos as obras de surrealistas 

de nosso século, com Magritte, Dalí, Miró e Chagall, que provocam forte identificação 

por parte das crianças. 

Vemos como esta tendência já havia sido expressa em precursores como 

Bosh, na proto-renascença. 

Analisamos como características deste “jeito de fazer arte” o uso de 

símbolos, o deslocamento de objetos de seus contextos, as conotações oníricas e o 

absurdo. Outros conteúdos são aqui abordados, em atividades que enfocam variação 

de suporte, formas figurativas e abstratas, uso de símbolos e deformação, construções 

tridimensionais em sucata – releitura de esculturas surrealistas, variações na 

organização espacial relacionadas à atmosfera onírica, criação de contextos 

fantásticos, independentes do tempo histórico real, jogos de imaginação e de 

associação aleatória de idéias para fazer aflorar o subconsciente e pequenas 

dramatizações relacionados a sonhos, expressão corporal e o uso da cor como recurso 

expressivo e simbólico na criação de atmosferas oníricas. 

 

 

Imagem 215 

 

Montagens surrealistas, a partir 

de fotos de revistas. Ênfase na 

variação de suportes. 
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Imagem 216 

Releituras da obra de Joan Miró. 

 

 

 

Imagem 217-Esculturas Surrealistas, elaboradas a partir de objetos do cotidiano, 

como releitura da obra de Joan Miró. 
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O paralelo com artistas brasileiros como Tarsila do Amaral, que 

desenvolveu uma poética própria sobre os mitos da cultura popular, Guignard e 

Roberto Magalhães, em suas tendências oníricas, enriquecem muito o trabalho, 

contextualizando-o em manifestações brasileiras. 

Através do Abstracionismo em suas várias tendências (geométrico, 

expressivo, semi-abstrato, construtivismo, neoplasticismo, etc.), exploramos 

conteúdos como formas figurativas e abstratas, uso expressivo da forma abstrata, a 

simplificação formal, composições com formas geométricas e elaboração de 

monocromos, variação de suporte, relação figura-fundo, organização espacial, ritmo e 

movimento. 

Relacionamos o movimento à produção plástica dos construtivistas 

brasileiros. 

O uso da cor pura, a figura chapada, o desenho com a cor, os contrastes 

cromáticos – cores análogas e complementares, a cor- emoção, o ritmo, as 

padronagens e a organização espacial são trabalhados principalmente através da obra 

de Matisse, principal representante do movimento Fauvista. Cenicamente, são 

propostos jogos de expressão corporal e fisionômica ligados à cor- emoção. 

No Brasil, não houve uma influencia direta do fauvismo, enquanto 

movimento, porem a tendência colorista é observada num conjunto de obras bem 

diversificado, que reúne trabalhos de Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Pancetti, Di 

Cavalcanti e Guignard, entre outros. 

 

Imagens 218 e 219 

Colagens. Abstracionismo geométrico. 
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Imagens 220 

Colagem Fauvista. 

 

Quando iniciamos o trabalho relacionado ao Expressionismo, 

esclarecemos a diferença entre a vanguarda do início do século e a tendência 

expressionista em obras diversas dentro da História da Arte. Seu contexto histórico 

relacionado à industrialização e às guerras, a deformação e o uso expressivo da cor 

como registro de sentimentos e conflitos exarcebados são analisados através das obras 

de artistas como Munch e Van Gogh, dentre outros. 

Cenicamente trabalhamos a expressão corporal e fisionômica através de 

jogos e pequenas dramatizações relacionadas à expressão de sentimentos, realizamos 

jogos com espelhos e a construção de personagens. A voz e o gesto também são 

enfatizados. 

Em paralelo com a arte brasileira, não poderíamos deixar de explorar a 

obra de Anita Malfatti, Segall, Portinari e Guignard. Este ano, visitamos a Exposição 

“O Humanismo lírico de Guignard”, no Museu Nacional de Belas Artes, o que nos 

possibilitou um amplo estudo sobre as diferentes tendências de sua obra. 
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Releituras da obra de Guignard. 

 

 

Imagens 222 

Guignard. Ênfase na tendência surrealista. 

 

Imagens 223 e 224 

Guignard Ênfase na tendência colorista. 
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Imagens 225  

Guignard. Ênfase na tendência expressionista. 

 

Imagem 226 

Guignard.  
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A pintura acrílica em tela, pela primeira vez utilizada com os alunos, foi-

nos extremamente rica, enquanto experiência. Exploramos do novo suporte à 

densidade das tintas utilizadas e as crianças se sentiram como “artistas de verdade”. 

Releituras de Portinari. 

 

 

 

Imagens 227, 228, 229 e 230 

Portinari. Ênfase na tendência expressionista. 
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Fechamos o trabalho com a obra de Cândido Portinari, que tão bem soube 

expressar as riquezas e necessidades da “gente brasileira”. O expressionismo de 

Portinari é dramático na questão social, lírico em relação à saudosa Brodósqui, sua 

terra de menino, rico quando aborda a diversidade étnica e racial e inovador, enquanto 

contribuição às linguagens artísticas brasileiras. 

O Ensino da Arte hoje não se encontra interessado somente em 

desenvolver as sensibilidades e a imaginação criadora, mas objetiva, ao levar em 

consideração as diferentes culturas e os processos de produção de sentido 

desenvolvidos junto aos alunos, colaborar para o domínio crítico sobre as novas 

visualidades que se impõe no mundo contemporâneo. 

A imagem passa a ser encarada enquanto linguagem capaz de aguçar 

sentidos e produzir afeitos, no domínio crítico das tecnologias de produção imagética 

e na tessitura de subjetividades comprometidas com a pluralidade e a diferença, numa 

perspectiva de cidadania intercultural. 

A necessidade de uma alfabetização estética clama pela participação de 

professores/ professoras sensibilizados a estas questões e pelo cotidiano escolar, 

enquanto espaço de luta e produção, emoção e criação. 

A alfabetização estética que se necessita contudo, não pode mais se 

resumir à análise de elementos estruturais, mas e, principalmente, deve se ver centrada 

nas múltiplas significações que tais elementos assumem em diferentes contextos. 

 

“O conhecimento crítico de como os conceitos formais, 

visuais,sociais e históricos aparecem na Arte, como eles têm sido 

percebidos,redefinidos, redesignados, distorcidos,descartados, 

reapropriados, reformulados, justificados e criticados em seus processos 

construtivos ilumina a prática da Arte.” (Barbosa:2000, p.7) 

 

O que se pretende é a possibilidade de conceber a imagem não apenas 

como forma de representação de uma experiência, mas como constitutiva da 

identidade do sujeito que a utiliza - e isto só é possível através do acesso crítico e da 

aprendizagem significativa. Afinal, “alguém só se torna marceneiro, tornando-se 

sensível aos signos da madeira e o médico, tornando-se sensível  aos signos da 

doença...” (Deleuze:1992) 
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Cabe a nós, professores e professoras, abertos às novas tecnologias e 

conscientes de nosso papel de mediação e de produção cultural, aceitarmos mais esse 

desafio, de puxarmos os fios de nossas redes até as primeiras tramas, vivendo o nosso 

cotidiano intensamente, remexendo idéias e valores, alterando práticas e táticas, 

ampliando referencias e ressignificando a vida, de maneira dialógica e intercultural, 

caminhando no sentido de uma sociedade cidadã e mais solidária. 

Murray Louis (1992), coreógrafo e professor, fecharia brilhantemente este 

conjunto de reflexões, ao deslindar os instantes mágicos vividos por aqueles que 

optam por mergulhar com seus alunos no mundo de significações da arte e, vêem-se 

mediando produtores e fruidores de imagens .  

“com uma rédea no criativo, uma rédea no técnico, uma 

rédea no estético, uma rédea no processo de vida, uma rédea no 

futuro e uma no passado, todas elas puxadas ao mesmo tempo.Com a 

habilidade de um auriga romano, ele manobra essa impressionante 

energia em direção a uma meta. As Musas se detêm para observar. 

Outra trajetória foi percorrida: outra foi dada.” (p.101) 

   Imagem 231 - Crianças na Exposição "O Brasil de Portinari e o Fazer Artístico " 

                                                                                                                   MNBA/ RJ . 
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O Espaço Cultural 177 
 
 
“Cultura não se injeta, se pratica” 
 

Ana Mae Barbosa (1998, p.47) 
 

 
 
A idéia de se criar um Espaço Cultural43 no Colégio, através do qual 

pudéssemos oferecer às comunidades interna e externa o acesso à mostras e 

exposições de qualidade, oficinas de criação e programas de difusão cultural, como 

forma de se investir na desalienação, na participação coletiva e na criação de novas 

realidades, era um sonho antigo, acalentado pelos profissionais da equipe e que na 

gestão do Prof.º Wilson Choeri pôde ser posto em prática, apesar de todas as 

dificuldades orçamentárias, pelas quais passam as instituições educacionais que 

buscam implementar políticas públicas de qualidade. 

Acreditando que é impossível se pensar em democracia sem se pensar na 

plena garantia de acesso e produção de conhecimento, sem o pleno direito à expressão, 

ao domínio da comunicação e de seus instrumentos, o que mais nos interessa é a 

realização de uma programação diversificada e de qualidade, que contribua e amplie o 

trabalho político e acadêmico que já desenvolvemos na instituição, investindo cada 

vez, mais numa política de cidadania cultural não só para nossos alunos, mas para 

todos aqueles que acreditam na Arte como campo de conhecimento, consciência, 

linguagem e expressão. 

Neste sentido, temos desenvolvido projetos de trabalho diversos, a partir de 

exposições e mostras de pintura, gravura e fotografia entre outras produções artísticas. 

Estas experiências têm se revelado extremamente enriquecedora, como acesso da 

comunidade externa ao Colégio, como campo de extensão de nossa proposta de 

trabalho e como referencial às demais Unidades Escolares, na dinamização de projetos 

coletivos e integrados e no incrível enriquecimento ético, estético e cultural que têm 

proporcionado aos alunos do Colégio Pedro II. 

 

 

] 

                                                 
43 O Espaço Cultural foi assim denominado pelo fato de localizar-se no Campo de São Cristóvão nº177  
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A ampliação de repertório, o acesso crítico, a oportunidade de usufruir de 

novos espaços de expressão, com crianças de outras escolas e da comunidade, oferece 

uma nova dimensão de Arte a nossos alunos, “linkada” às manifestações sócio-

políticas e culturais de nosso tempo e contextualizada como tessitura de vida. 

Dentre os projetos até então desenvolvidos, escolhi para narrar o que se 

desdobrou a partir da Exposição “O Brasil e Portinari e o Fazer Artístico”, no ano de 

1999, por ter alcançado a participação de um bom número de escolas do município, do 

estado, da rede particular e até mesmo de ongs ligadas aos movimentos pela arte e 

pela infância. Internamente, houve não só uma integração entre as dez Unidades do 

Colégio pelo Departamento de Desenho e Educação Artística, mas também entre os 

diferentes segmentos da escola, do Ensino Fundamental ao Ensino Médio e entre 

alunos, pais, funcionários e professores, configurando-se numa experiência 

inesquecível. 

A realização deste trabalho começou meses antes, perpassando 

inicialmente o convencimento da Petrobrás e da curadoria da Exposição de que leva-la 

para o Colégio Pedro II seria uma ótima oportunidade para o incentivo à política 

cultural, num Colégio de Ensino Fundamental e Médio. Até então a exposição, que 

viaja todo o Brasil, das populações indígenas ou ribeirinhas do Rio São Francisco ao 

sul do país, pela ousadia e competência da Profª Suely Avellar, apesar de atender a 

crianças visitantes, sempre se instalara em prefeituras, praças, centros de cultura, 

universidades e até mesmo  em chalanas. 

O projeto atendia escolas apenas de forma itinerante, no Projeto “Um dia 

com Portinari”, mas nunca se instalara no cotidiano de uma escola antes, o que se 

tornava um pouco temeroso, não só por geralmente não existir uma proposta cultural 

nas escolas, mas também pela ausência de estrutura  específica à instalação da 

exposição e ao trabalho a ser desenvolvido. 

Após muitas conversas, a curadoria da Exposição, Profª Suely Avellar, 

deu-se por convencida, decidindo apostar no trabalho e incluindo o Colégio Pedro II 

na programação da Exposição  “O Brasil de Portinari”. 

Ela aconteceria no Espaço Cultural 177, com contação de histórias, visita 

orientada, exploração multimídia e oficinas em diferentes linguagens (Artes Plásticas, 

Literatura, Música, Informática, Jogos e Brincadeiras). Se chamaria “O Brasil de 

Portinari e o Fazer Artístico”, sendo possível explorar os processos de criação das 

obras de Portinari. A curadoria providenciaria fotografias de estudos em diferentes 
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técnicas e das inúmeras alterações de imagens, realizadas por Portinari, durante o 

processo de criação, até chegar à conclusão de suas obras44. 

A rede de contatos que instalou-se para a infra-estrutura a ser montada, 

perpassou secretarias de educação, centros de arte e cultura, universidades, escolas da 

periferia e comércio local, direção geral, secretaria de ensino, direções das dez 

unidades escolares, chefias de departamento, conselhos pedagógicos, reuniões de 

professores, sindicatos e associações do Colégio, funcionários, responsáveis e alunos. 

Selecionamos estagiários do Curso de Formação de Professores do 

Instituto de Educação do Estado do Rio de Janeiro, oferecendo campo de estágio e 

experiência alternativa a estes alunos, por considerarmos fundamental na sua 

formação o conhecimento do tipo de proposta que desenvolveríamos. 

Também conseguimos estagiários dos cursos de graduação em diferentes 

áreas (Música, Educação Musical, Belas Artes, História da Arte, Língua Portuguesa, 

Literatura, Teatro, Psicologia e Educação Física, entre outras). 

A Profª Suely Avellar ministrou o curso intensivo “Vida e Obra de 

Candido Portinari”, aberto a professores de diferentes departamentos e aos estagiários 

e professores que trabalhariam no projeto. Foram reproduzidos e distribuídos materiais 

iconográficos, de consulta e sugestões de atividades. O curso foi dinâmico e muito 

enriquecedor, em termos do conteúdo a que se destinava, contando com a 

apresentação de vídeos, debates, apresentação e análise de slides sobre o acervo, 

exposição oral, contação de histórias, música, canto etc. 

A professora foi incansável, no sentido de desdobrar-se em inúmeras 

estratégias, para nos sensibilizar a conhecer Portinari como o levado menino de 

Brodósqui, artista consagrado, brasileiro idealista, homem sensível e poeta-gente. 

Após o curso, realizamos com todos os estagiários envolvidos, o 

planejamento das atividades a serem desenvolvidas nas oficinas, providenciamos 

espaço físico, mobiliário, materiais e as alterações de horário que se faziam 

necessárias. 

Vivenciamos com os estagiários todas as atividades planejadas, a fim de 

que pudéssemos nos colocar no lugar das crianças e jovens que iríamos atender, 

tomando intimidade com possíveis reações, expressando-nos de diferentes maneiras. 

Esta etapa também foi ótima para que nos conhecêssemos melhor, já que as pessoas 

                                                 
44 Vale ressaltar que, após esta experiência, a exposição passou a incluir colégios em sua programação, 
através do Projeto “Se eu fosse Portinari”, patrocinado pela FAPERJ. 
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eram oriundas de diferentes instituições, e adquiríssemos mais segurança quanto ao 

que faríamos. 

O ônibus do Colégio ficou à disposição para buscar crianças de outras 

Unidades Escolares e de outras instituições, que previamente agendassem visitas. 

O Grêmio do Colégio, que realizava ampla gincana entre todas as 

Unidades Escolares, inclui a visita à exposição como uma de suas atividades. 

O setor de Informática incluiu uma home-page sobre a exposição no site do 

Colégio Pedro II. 

Os jornais internos do Colégio também deram ampla cobertura ao evento. 

A Petrobrás, através da firma PROPEG, encarregou-se da divulgação junto 

à mídia. 

O esforço para articular uma instituição de quase quatorze mil alunos foi 

muito desgastante, mas a oportunidade única que se punha para divulgarmos a arte 

brasileira, em sua plenitude, usando a tecnologia de ponta das réplicas digitais para 

darmos acesso a crianças, jovens e adultos que provavelmente nunca teriam a 

oportunidade de conhecer Portinari nos museus brasileiros, americanos e europeus, 

configurava-se como muito forte, chegando a contagiar as pessoas. 

A movimentação de organização da exposição e das oficinas, reunindo 

jovens estagiários que carregavam quadros, materiais, cadeiras e mesas, num grande 

entusiasmo, assustava alguns funcionários, acostumados à rotina do serviço público. 

A possibilidade do Colégio estar aberto à comunidade nos finais de 

semana, teve boa receptividade pela comunidade local. Embora menor, em relação à 

quantidade de visitantes dos dias de semana, a visitação foi muito significativa. 

O fato de sabermos que, em frente ao Colégio, há nos finais de semana a 

“Feira dos Nordestinos”, com várias opções de lazer, fez com que valorizássemos 

ainda mais a abertura da exposição nestes dias, objetivando a formação do hábito de 

visitar mostras e exposições, como mais uma opção de lazer e cultura para a 

comunidade. 

Muitos visitantes, quando perguntados sobre como haviam tomado 

conhecimento da exposição, afirmavam que fora pelo rádio, jornal ou cartazes 

espalhados pelo comércio local. Contudo, haviam sentido em certo receio em entrar 
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no Colégio Pedro II, pois jamais acreditavam ser possível que a instituição estivesse 

aberta ao público e justo nos finais de semana.45    

O medo de entrar nos museus e nas instituições de ensino tem uma história, 

que deixou marcas nas pessoas provenientes de classes populares, marcas de uma 

época em que a cultura dominante se entitulava erudita, negando as demais 

manifestações artísticas, enquanto arte e cultura. O mesmo processo ocorria em 

relação ao acesso aos conhecimentos escolares. 

Até hoje, como verdadeiros “templos do conhecimento, das artes e da 

cultura”, museus e instituições educacionais ainda assustam aqueles que pensam se 

podem ou não entrar, apesar de lerem nos cartazes “ENTRADA FRANCA”, aqueles 

que receiam se estão adequadamente vestidos e a maneira como serão recebidos. 

Era realmente o momento de mostrar à comunidade de São Cristóvão e  

adjacências, a função do Colégio enquanto agência cultural, enquanto espaço de 

expressão de todas as manifestações artísticas, investindo na diversidade e na 

pluralidade de práticas, dos ballets e orquestras aos repentes e folguedos folclóricos da 

tradicional Feira dos Nordestinos. Este era, sem dúvida, um de nossos maiores 

objetivos. 

O trabalho de educação estética que nos propúnhamos a realizar com os 

futuros professores do Instituto de Educação e com os diversos graduandos, além da 

formação continuada de colegas de outras áreas, sensibilizando-os para as artes e as 

simbolizações, também nos atraía intensamente. 

Passo a narrar então, a dinâmica das atividades desenvolvidas, no 

atendimento aos diversos grupos visitantes. 

Ao chegarem ao Centro Cultural 177 do Colégio Pedro II, todos os 

visitantes (escolas agendadas e pessoas da comunidade) eram recebidos por uma 

estagiária do curso de Teatro, que contava histórias da infância de “Candinho”, 

apelido de Portinari quando criança, como forma de acesso à biografia e melhor 

compreensão do uso de alguns elementos recorrentes na obra do pintor, referentes a 

sua infância. 

 

 

 

                                                 
45 O Colégio já existe no local há várias décadas, sendo conhecido por todos, mas sempre restrito à 
comunidade interna, em termos de acesso.  
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Imagens 233 e 234 

Contação de histórias 

 

 

 

Havia também à disposição, um vídeo sobre a biografia de Portinari, 

elaborado pelo Projeto Portinari e patrocinado pela Petrobrás. 

 

 

Imagem 235 

Vídeo “Projetando Portinari” 
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A visita ao acervo de réplicas digitais era orientada por estagiários, em sua 

maioria, do Curso de História da Arte, embora todos tivessem recebido orientação 

para a atividade, no curso “Vida e Obra de Portinari”, ministrado pela curadora da 

exposição. 

 

 

 

 

 

Imagens 236, 237 e 238 

Visita Orientada. 

 

Após a visita ao acervo, poderiam ser escolhidas várias oficinas, em 

diferentes linguagens, como espaços de expressão. 
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A Oficina “Quadro Vivo”, explorava jogos e propostas cênicas sobre o 

acervo, valorizando a performance de quadros. 

 

 

Imagens 239 e 240 

“Retrato de Maria” e “Os Retirantes” 

A Oficina de Literatura reunia atividades de produção de textos, leitura de 

poemas, brincadeiras com o significado das palavras, cruzadinhas, caça-palavras, 

jogos teatrais e de expressão.  

Imagem 241  
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                                                     Oficina de Literatura 

Imagem 242 

 

 

Aqui uma criança escreve no pequeno baú (elemento recorrente que 

guardava os segredos e as melhores lembranças da vida do pintor ), uma carta para sua 

mãe. Não foram poucas as cartas escritas também para Portinari ou para D.Maria, sua 

esposa ainda viva, pedindo a ela que não ficasse triste pela morte do "Candinho ". 

 As oficinas de Artes Visuais ofereciam atividades para diferentes faixas 

etárias, da Educação Infantil ao Ensino Médio, com ênfase nos processos de produção 

de imagens, das temáticas às técnicas em  diferentes suportes. 
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Imagens   243, 244, 245 e 246                                              Oficinas de Artes Visuais. 
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A Oficina de informática foi muito procurada. Os visitantes podiam entrar 

no site do Projeto Portinari, navegando pelo acervo,  descobrindo  jogos e curiosidades 

ou interferindo plasticamente nas obras do pintor, utilizando programas especializados 

na produção e no tratamento de imagens. 

 

 

Imagens 247  e 248 

Oficina de Informática 
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A Oficina de Brincadeiras resgatou as brincadeiras populares e os jogos 

infantis retratados nos quadros do pintor: jogo de bola, pião, pipa, pular carniça etc, 

acrescidos de repertório atualizado, trazido pelas próprias criança 

 

 

Imagens 249 e 250 

Oficina de Brincadeiras. 

 

A Oficina de Música realizou atividades de pesquisa musical, expressão 

sonora e ampliação de repertório, através do canto e da percussão, explorando as 

músicas populares, o chorinho e o repertório de músicos contemporâneos  a  Portinari. 

 Imagens 251 e 252                                              Oficina de Música. 
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A Oficina de Jogos ofereceu materiais como quebra-cabeças de quadros, 

jogos de memória sobre o acervo, jogos que exploravam temáticas e brincadeiras de 

expressão corporal. 

 

 

Imagens 253 e 254 

Oficina de Jogos. 
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Após o Projeto, montamos uma exposição dos trabalhos das crianças 

participantes do evento, independentes de serem alunas do Colégio Pedro II, o que nos 

valeu como uma avaliação do processo de trabalho. 

A produção trouxe-nos a certeza de que as crianças – e acreditamos que as 

demais categorias de público também – realmente conheceram Portinari, não somente 

como um artista consagrado, mas em sua plenitude, enquanto brasileiro sensível, 

apaixonado por suas raízes e por sua gente. 

 

Imagem 255 

Algumas pipas apresentam no uso de cores vivas e contrastantes, a alegria 

da infância de Candido Portinari. 

 
 

                                                                           
Imagem 256 
Grandes baús, simbolizam a 
chegada dos imigrantes 
italianos ao Brasil. 
Construídos em folha de 
flandres, os baús guardavam 
os pertences mais queridos, 
os segredos e as recordações 
da Itália. 
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Para Portinari, representava suas “nonas” (avós), suas raízes culturais. 

 

Imagem 257 

Produções plásticas de alunos da quarta série e das classes de alfabetização. 
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 A azulejaria explorada por Portinari em painéis monumentais, foi aqui 

resgatada em diversos temas: fauna, flora e danças brasileiras entre outros, 

estabelecendo-se muito claramente a relação entre a arte dos museus e a arte mural da 

rua e do povo, como uma só 

 produção. 

 

 

 

Imagem 258 

  A tecelagem das avós de Portinari também se fez presente nos 

pequenos teares. A utilização de elementos alternativos no acabamento, 

revela a forte influência da cultura popular. 
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              Os espantalhos simbolizavam para Portinari o exorcizar de seus medos. 

Grandes espantalhos foram confeccionados pelas crianças após a atividade “Sustos e 

Arrepios”, onde podiam expressar-se através de jogos cênicos e conversar sobre seus 

medos e inseguranças. Os espantalhos configuraram-se como mais uma 

possibilidade de “exorcizá-los” no coletivo. 

 

Todos os espantalhos foram construídos em pequenos grupos, após 

pesquisa de texturas e materiais alternativos.  

 

 

Imagem 259 

                                                       Construção Coletiva 

 

 

 

 



  236 

 

     Chamou-nos a atenção contudo, uma criança que insistiu para fazer 

sozinho um pequeno espantalho. Em se tratando de uma atividade que 

envolvia “medos”, os estagiários deixaram-no só, produzindo. Seus medos 

eram  de “dentista lá do hospital, que arranca dente” e “de escuro”, segundo 

registro feito pela estagiária no verso da cartolina. 

 

 

 

                         Imagem 260 
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Para nossa surpresa, o espantalho produzido era super parecido com ele, no 

sorriso, cabelo, olhos etc, o que nos fez colocá-lo imediatamente no cavalete, 

registrando este “exorcizar”, assumindo em toda a sua força de expressão. Era ele 

mesmo que se punha agora de pé, de braços abertos, a enfrentar seus medos e 

inseguranças. 

 

 

 

 

 

Imagens 261, 262, 263 e 264 

Brincadeiras Infantis. 

 

Brincadeiras infantis, expressadas de forma tão singela nas pinturas de 

Portinari, ganharam nova vida, quando comparadas às brincadeiras infantis de Mestre 

Vitalino, grande artesão brasileiro que trabalhava artisticamente com pequenas 

esculturas em argila. 
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Muitas de nossas crianças produziram releituras, acrescentando ao trabalho 

seu repertório de brincadeiras atuais. 

 

Imagem 265 

Painéis 

 

A elaboração de painéis sobre as diferenças sociais, a fauna, a flora, os 

tipos humanos e os fatos históricos brasileiros teve boa receptividade pelos jovens, 

após debate sobre cada um dos temas. Vimos que os problemas que afligiam Portinari 

permanecem até hoje em nossa sociedade, cada vez mais graves. Sua produção, 

enquanto pintor social, encontra-se atualizada nas manchetes dos jornais e nas notícias 

da TV. 

A estética expressionista de Portinari e sua tendência à denúncia social é 

então assumida por todos, na materialização de questões que invadem nossa realidade: 

meninos de rua, pobreza e violência ,  entre tantas outras.  
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Imagens 266, 267, 268 e 269 

                                                                                                                                                      

Releituras da obra de Portinari. Ênfase no expressionismo e na denúncia social. 
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Xerox  de elementos recorrentes da obra de Portinari foram oferecidos às 

crianças pequenas para que os recontextualizassem, em paisagens diversas. 

 

 

 

Imagens 270 e 271 

Paisagens. 

 

 

 

Portinari  foi também excelente retratista. A partir de vários quadros, 

trabalhamos os conceitos de retrato e de auto-retrato. Cada um pôde se colocar, 

através de brincadeiras e jogos, como se via ou como achava que era visto pelos 

outros. 

Diante da proposta do auto-retrato, muitas crianças pequenas quiseram 

“ousar”, realizando produções bem expressivas. 
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Imagem 272 

Espantalhos, retratos e auto-retratos, misturam-se, na produção dos pequeninos. 

 

Xerocamos  também um auto-retrato do pintor e oferecemos as cópias às 

crianças, que interferiram com cores, dando à Portinari o jeito de “um dos muitos 

brasileiros que ele retratou ou que poderia retratar nos dias de hoje, se estivesse vivo”. 
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Foi incrível ver como o retrato de Portinari descaracterizou-se, assumindo 

as múltiplas identidades do povo brasileiro. 

 

 

Imagem 273 

Painel  “Portinari, mostra a tua cara!” 

 

 

Punk, cangaceiro, gaúcho, mágico, índio, artista, intelectual, super-herói , 

malandro, executivo, político, carnavalesco e outras identidades revelaram a 

personalidade múltipla e culturalmente rica, não só de Portinari mas de todos nós, ao 

encararmos e valorizarmos a diversidade e a interculturalidade como um privilégio 

cultural. 
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Imagem 274 

Painel  “Portinari, mostra a tua cara!” 

 

Retratando diferentes tipos físicos brasileiros, do cangaceiro ao gaúcho, 

Portinari escolheu o caboclo para simbolizar, em sua obra, o homem brasileiro, 

certamente pela mestiçagem e hibridez cultural que representa. 
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Imagens 275 e 276 

Tipos Físicos. 

 

O objetivo maior desta proposta de trabalho foi o de dar acesso à arte e à 

cultura. 

A oportunidade de utilizarmos sofisticada tecnologia, como é o caso das 

réplicas digitais, para oferecer a crianças e a adultos de todas as classes sociais, a obra 

de Candido Portinari, configurou-se como uma oportunidade única. 

O que presenciamos na instituição escolar transpôs os muros e os fatos em 

si; foi o implementar da escola, enquanto espaço público e cultural, aberta à riqueza, 

aos recursos materiais e simbólicos dos diferentes grupos que devem perpassá-la. Foi 

o currículo entendido como prática cultural ,reiterando ao espaço escolar a emoção, as 

dimensões afetiva, poética e lúdica, a decodificação do mundo e a expressão. 

Abertas a novos intercâmbios com instituições, grupos e artistas que 

privilegiem e acreditem na cultura, na arte e na educação, temos continuado a 

desenvolver atividades nesta mesma linha, favorecendo a participação, a troca e a 

valorização dos recursos expressivos de nossas comunidades interna e externa. 

Mais do que um pintor de talento reconhecido, que abriu horizontes para 

novos estilos pictóricos, contribuindo para a linguagem artística brasileira, Portinari 

soube cativar-nos neste trabalho, ganhando espaço em nossas almas, enquanto artista 

que sempre valorizou o popular, a memória e o cotidiano em sua obra. Como homem 

obstinado por seus ideais de vida, liberdade e igualdade, Portinari denunciou a miséria 

e a fome, ao mesmo tempo em que celebrava a riqueza e a diversidade de nosso povo. 
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Temos a certeza de que, para os meninos e as meninas, que 

participaram/participam deste e dos demais projetos culturais que temos promovido e 

que buscamos desenvolver no Colégio, o acesso à arte e à cultura não se dá apenas no 

sentido de conhecer a história de suas raízes culturais. 

A imagem do menino que posa super orgulhoso ao lado do “Índio” de 

Portinari, após chamar a atenção de todos sobre a sua semelhança com o modelo do 

quadro, demonstra isto. Aponta-nos para a possibilidade de um novo inscrever-se na 

História, a possibilidade de escrever uma nova História de suas raízes culturais, a 

partir do hoje, do agora. 

Através de diferentes práticas simbólicas e de expressão, os muitos índios, 

negros, caboclos, brancos ou orientais que por aqui passarem terão acesso à 

diversidade cultural enquanto resgate, direito, riqueza e expressão, trazendo à luz 

identidades híbridas, plurais, conscientes, críticas, tolerantes e interculturalmente  

Comprometidas . 

                                          Imagem 277                             
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      Imagem 278 - Alunos de Escolas Municipais participantes do Projeto 

 

 

 

“Sabe porque é que eu pinto tanto menino em gangorra e balanço? Para 

 botá-los no ar... feito anjos”.  

Candido Portinari 
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Arrematando... 

 

Saindo das tramas e das artimanhas que a realidade cotidiana nos 

impõe, diversos “nós” emergiram dos bastidores, ganhando visibilidade. 

Rasgou-se o véu 

Novas identidades entravam em cena. 

A partir da tessitura das subjetividades, muitos “eus”, “nós”, “tus”, 

“eles” também emergiram sujeitos-protagonistas de um novo tempo, em suas 

múltiplas narrativas. 

 

Ao  longo do desenvolvimento das relações entre a consciência de sua 

própria existência e o mundo que o cerca, o homem descobriu a Imagem do belo, no 

domínio da técnica, na criação da arte e no estudo da estética. Historicamente, moral, 

técnica, religião, idéia, razão, percepção, emoção e, finalmente o caos, se colocam à 

serviço da produção imagética. 

Mais uma vez, na contemporaneidade, vem a Arte nos ensinar que a 

sintonia com o mundo exige circularidade. A sua eterna e insistente 

“indisciplinaridade”, vem nos apontar para o trans – e o meta – disciplinar, resgatando 

a rica e a necessária interface com os saberes ancestrais, populares e locais, com a 

experiência humana do cotidiano que não se encontra disciplinado por modelos e 

controles científicos. 

Somente a compreensão da pluricomplexidade do real pode trazer à luz os 

protagonistas-anônimos que resistem, lutam e tecem caminhos por entre as fissuras do 

sistema hegemônico. 

Assim, as identidades que incorporam o hibridismo cultural, negociam 

novas manifestações culturais com seus fortes vínculos e tradições, traduzindo-se e 

corporificando-se nos novos homens e mulheres, capazes de desenvolver novas 

racionalidades críticas, novas visualidades. 

Imersos numa realidade cada vez mais veloz, fragmentada e complexa, 

esses homens e mulheres do mundo contemporâneo buscam o prazer estético numa 

forma que se distancia, cada vez mais dos ideais clássicos da harmonia simétrica e da 

moderação. 
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Aliada às novas tecnologias, capazes de simular a realidade de uma estética 

espetacularmente mais intensa e extrema – a hiperrealidade – a contemporaneidade, 

em oposição ao previsível,  procura novas estéticas, mais misteriosas, contundentes, 

sofisticadas, críticas, jocosas e interessantes. Como o Barroco, que subverteu a 

perfeição do círculo clássico, através do dinamismo da diagonal e da elipse, a estética 

contemporânea busca a vertigem, o drama, o delírio e o prazer, substituindo os 

modelos ideais da “verdade” e do “bem” pelo poder, luxo, sensualidade, aparência e 

consumo. 

Permeando as artes visuais, a literatura, a fotografia, a música, o cinema, a 

publicidade, a moda, a mídia etc., esta concepção aponta para uma nova direção: o 

surgimento de culturas híbridas. 

Hibridizados entre o local e o global; o tradicional, o moderno e o 

tecnológico; o popular e o erudito, homens e mulheres encontram nas imagens 

sentidos e significações que lhes oportunizam a tessitura de suas identidades sociais e 

o afirmar-se, enquanto sujeitos de seu tempo/ espaço, interculturalmente 

comprometidos. 

Convém contudo, ressaltar que imagens não falam por si mesmas. Por 

serem culturalmente produzidas devem ser inqueridas. 

Cabe a nós, educadores inseridos na cultura das imagens; educadores de 

um tempo imagético, assumirmos o compromisso de questionamento sobre este 

produto: sobre sua construção, narrativa e interpretação. Não percamos de vista que 

toda imagem se configura como um produto cultural, social e histórico, que além de 

veicular visões do mundo, pode, conforme seus usos, legitimar, positiva ou 

negativamente, situações e realidades; prestando-se também a transformá-las. 

O papel político do professor, enquanto mediador estético deve ser o de 

“conferir voz”/ “oportunizar a escuta”, criando espaços de expressão, em cultura 

estética e cidadania intercultural. 

Cabe-lhe a seleção, o preparo e o oferecimento de fontes imagéticas de 

qualidade, que proporcionem correspondências estéticas entre a arte e a vida, a 

contextualização e a leitura, valorizadoras da consciência imaginária. Só assim, será 

possível ao aluno pensar, agir, interagir e intervir por meio de imagens. 

O prazer de dialogar com imagens, de forma lúdica, plural e consciente 

preserva valores do passado e investe em mudanças significativas para o futuro. 
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Sabe-se que o pensamento estético se desenvolve através da dialógica entre 

os referenciais da arte e o exercício da sensibilidade inteligente. O conhecimento 

artístico e a consciência estética também surgem a partir desta dinâmica que, uma vez 

contextualizada, pode transmutar-se em conhecimentos, valores e compromissos 

éticos e políticos, estabelecendo assim, relações críticas entre o individual e o social. 

Novos agenciamentos são então promovidos e novas formas de 

subjetivação se estabelecem, produzindo diferentes subjetividades, que se espera, 

sejam capazes de conferir respostas às imprevisibilidades contemporâneas. 

Dar conta de buscar estes agenciamentos talvez seja o valor maior da Arte 

e também o maior desafio para o Ensino da Arte nos tempos atuais. 

O resgate das muitas lembranças e reflexões, expostas e socializadas no 

início deste estudo, ganham agora o “status” de memória. Memória que alicerça e 

realimenta a consciência histórica, política e pedagógica de cada um dos sujeitos nela 

envolvidos. Memória onde o semear de utopias fez-se e faz-se presente, em meio às 

contradições, ambigüidades e conflitos; às tradições, inovações e complementaridades 

inerentes à uma instituição pública, com clientela diversificada, através de trabalho 

coletivo e incessante, na tessitura de uma rede de saberes e práticas cotidianas. 

O estudo repensa a formação do arte-educador, no sentido de sensibilizá-lo  

quanto à importância da pluralidade cultural. 

Aponta também para a legitimação da imagem, como fonte e referencial 

teórico e prático às novas visualidades que se impõem no mundo contemporâneo, 

oferecendo-se como acesso à múltiplos e híbridos códigos estético-culturais, que 

influenciam diretamente na produção de sentidos e de subjetividades. 

 

“A utopia está no horizonte 

Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos 

Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos 

Por mais que caminhe, jamais o alcançarei 

Para que serve a utopia? 

Serve para isso: para caminhar.” 

Eduardo Galeano 

 

 

 



  250 

 

 

 

 

 

 

 

Que todas as crianças possam aceitar o desafio de aventurar-se no 

mundo da criação. E munidas de lápis, tintas, argilas, palavras, instrumentos 

musicais e muitas fantasias possam tomar posse dos traços,ritmos e falas, subir nos 

palcos, assumir cenas, inscrever marcas e registrar presenças, trazendo à luz suas 

historias e seu viver. 

 

 

Eloísa Sabóia 
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Imagens... 

 

 

A arte final da capa e da contra-capa, foi  realizada pelo artista infográfico 

Jorge Ardente.46 

A diagramação e o tratamento visual dado às imagens do corpo do presente 

estudo foram realizadas por Eloísa Sabóia e Lincoln Tavares . 

As reproduções aqui apresentadas foram : 

 

DEBRET , Jean Baptiste . CABEÇAS DE DIFERENTES TRIBOS 

INDÍGENAS . Aquarela. Reprod. In : DEBRET , Jean Baptiste . Viagem Pitoresca e 

Histórica ao Brasil . Sào Paulo : Editora da USP, p.134, 1998. 

 

 

DEBRET , Jean Baptiste . ESCRAVAS NEGRAS DE DIFERENTES 

NAÇÕES.  Aquarela. Reprod. In : DEBRET , Jean Baptiste . Viagem Pitoresca e 

Histórica ao Brasil . São Paulo : Editora da USP , p. 173, 1998. 

 

 

INGRES , Jean-Auguste ( 1780 - 1867 ) . MADAME   MOITESSIER; 

óleo sobre tela 80x60 cm . National Gallery , Londres . Reprod. In :  DORE , HELEN. 

A  Arte dos Retratos . Rio de Janeiro : Ediouro , p. 53 , 1996. 

 

 

MIRÓ , Joan ( 1893-1915) . Projeto para A INFÂNCIA DE UBU ; pastel 

seco , 20x36 cm . Galerie Harwan Hors , Paris . Reprod .in : JEUNESSE , Gallimard 

& DELAFOSSE , Claude . Os Retratos . São Paulo : Melhoramentos , p.17 , 1996 . 

 

 

                                                 
46 Jorge Ardente < joralmi@ig.com.br > ou < jorgeardente@hotmail.com > 
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