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RESUMO 

 

COELHO, Marcelo Amaral. O Madonnaro na escola: uma ferramenta para o ensino de Artes 

Visuais.2019. Monografia (Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Especialização em Ensino de Artes Visuais, Rio de 

Janeiro, 2019. 

 

Este trabalho tem por objetivo refletir sobre a proposta de um produto educacional em forma 

de livro. O livro traria em seu interior o Madonnaro como tema e sua exploração em sala de 

aula como recorte de pesquisa: o que é o Madonnaro? Tal exploração teria origem na percepção 

de repensar a prática de sala de aula a partir da vivência como professor de artes visuais. A 

opção por explorar o Madonnaro como produto educacional se deu em razão de seu 

desconhecimento por aqui e sua viabilidade pedagógica (baixo custo, ludicidade, referencial 

histórico, etc). Foram referências que contribuíram à pesquisa: BNCC (2017) como documento 

oficial de educação voltado à escolarização; Barbosa (2003) com suas inquietações sobre o 

ensino de Arte propondo uma espécie de ‘desescolarização’ dessa educação; Sardelich (2006) 

trouxe uma reflexão quanto à leitura de imagens e cultura visual; Franz (2001) propôs a conceito 

de familiarização com a obra de arte; Coelho (2015) com a monografia que deu o pontapé inicial 

nas pesquisas com o Madonnaro; e Nalin (1982)/Naalin (2000) embasando a história do 

Madonnaro. Espera-se que a publicação pensada como produto educacional possa contribuir 

para a dinâmica das práticas de ensino artístico. 
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ABSTRACT 

 

COELHO, Marcelo Amaral. O Madonnaro na escola: uma ferramenta para o ensino de Artes 

Visuais.2019. Monografia (Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Especialização em Ensino de Artes Visuais, Rio de 

Janeiro, 2019. 

 

 

This assignment aims to reflect on the proposal of an educational product in book form. The 

book would bring the Madonnaro as theme and its exploration in the classroom as a research 

clipping what is the Madonnaro? Such exploration would have originated in the perception of 

rethinking the practice of classroom based on the experience as a teacher of visual arts. The 

option to explore the Madonnaro as an educational product was due to its lack of knowledge in 

Brazil and its pedagogical feasibility (low coast, playfulness, historical reference, etc). Some 

references that contributed to the research: BNCC (2017) as an official education document 

aimed at schooling; Barbosa (2003) with his anxieties about the teaching of Art proposing a 

way of modifying old teaching practices; Sardelich (2006) brought a reflection about the 

reading of images and visual culture; Franz (2001) proposed the concept of familiarization with 

the work of art; Coelho (2015) with the monograph that kicked off the research with 

Madonnaro; and Nalin (1982)/Naalin (2000) grounding the story of the Madonnaro. It is hoped 

that the publication thought as an educational product may contribute to the dynamics of artistic 

teaching practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Madonnaro1 surge como tema para esta pesquisa com vistas a dar forma a um 

produto educacional. O contato com o Madonnaro se deu no ano de 2013 quando, em 

período de intercâmbio estudantil como selecionado pelo Programa Ciências sem 

Fronteiras, junto à Universidade de Padova (Itália), foi possível participar do curso 

“Técnicas pictóricas sobre pavimentações”, na Scuola dei Madoneri2di Verona (Itália). 

Aquelas aulas ao ar livre na Piazza dei Signori, no centro de Verona, desenharam novas 

perspectivas em arte. 

 

Fig. 1. Madonnaro executado durante o curso em Verona (IT). 

 

Fonte: Acervo do autor (2013). 

 

 
1 O Madonnaro é “(...) l'antica arte di stendere con le dita e il palmo della mano il gesso 

sull'asfalto” (NAALIN, 2000, p. 34). Em tradução livre, a definição de Naalin poderia ser 

entendida assim: O Madonnaro é “(...) a antiga arte de espalhar com os dedos e o palmo da mão 

o giz por sobre o chão”. 

2 Reforçando uma prática muito comum na Itália, aquela de cada região fazer uso de sua língua, 

a escola utiliza o termo “Madoneri” que pertence ao dialeto Vêneto (NALIN, 1982). 
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No ano de 2015, por ocasião do trabalho de conclusão da graduação em 

Licenciatura em Belas Artes na UFRRJ, foi possível pesquisar sobre o Madonnaro como 

conteúdo para o ensino artístico. Neste trabalho de conclusão do curso foi realizada uma 

pesquisa que remontou uma linha histórica da prática do Madonnaro. Primeiro do século 

XVI, quando surgiu O Madonnaro, ao pós-Segunda Guerra onde a prática foi entendida 

como gênero artístico-religioso. Já entre a década de 1950 e os anos de 1970, se dá o 

período de consolidação da técnica, quando os artistas formados na academia passam a 

se interessar por essa arte de rua. Em 1973 é organizado o primeiro encontro de 

madonnaro na cidade italiana de Curtatone consolidando o Madonnaro como Arte. A 

partir dos anos 1980 o Madonnaro ganha o mundo e se converte em uma linguagem 

pictórica (COELHO, 2015). 

O que ficou como ponto final naquele trabalho acadêmico de 2015 é pretendido 

que se transforme em vírgula com vistas a ter continuação nesta pesquisa para um produto 

educacional. Então, por conta do que foi pesquisado, o Madonnaro se constitui em 

potencial ferramenta para o ensino de artes visuais e suas intersecções. 

 

Tal conclusão confere à prática uma variedade de potencialidades a 

serem exploradas, para o que lançamos um especial alerta sobre sua 

utilização como um recurso a mais na ação educativa, campo para o 

qual apontamos a continuidade deste trabalho. Estabelecendo assim 

uma ligação entre o efêmero da prática e a perenidade de uma prática 

pedagógica (COELHO, 2015, p. 154). 
 

Pensando em contextualizar o Madonnaro como ferramenta pedagógica, a BNCC 

(2017) foi utilizada como discurso oficial de escolarização das Artes Visuais, dado sua 

atual evidência. No contexto desta base curricular, a Arte é tida como instrumento de 

interação social e formação do estudante como sujeito social. Como contraponto ao 

discurso de escolarização presente na BNCC se recorreu à Barbosa (2003b) como fala de 

‘desescolarização’. A homogeneização curricular valoriza a escolarização e fragmenta o 

conhecimento. Para Barbosa (2003b), “a experiência do prazer da Arte” são como 

aprendizagens significativas e a alfabetização visual uma oportunidade de educação em 

Arte.  

Assim, uma vez que as práticas de artes visuais em sala de aula podem ser 

repensadas, o Madonnaro aparece para acenar uma possível trilha que pode se constituir 

em um caminho neste processo. Identificada a possibilidade de exploração pedagógica do 

Madonnaro em sala de aula – mais exatamente fora dela – é plausível reconhecer suas 
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funcionalidades pedagógicas, que são: material acessível (cacos de tijolos, carvão e giz 

branco); uso do ambiente externo; preservação do espaço físico; caráter lúdico; 

desenvolvimento da linguagem corporal; estímulo à interação social – e artística – 

simultaneamente ateliê e galeria. 

Os estudos desenvolvidos neste curso de Especialização contribuíram na pesquisa 

no que tange à leitura de imagem e o trato com a cultura visual a rodear o sujeito 

(SARDELICH, 2006). O trato com as reproduções de obras de arte pode trazer 

conhecimentos diversos, considerando a visualidade como um “olhar socializado” 

passível de educação em uma cultura extremamente visual. Extrapolando, dessa maneira, 

a obra de arte e considerando os ‘efeitos’ oriundos do contato com o cotidiano e a 

tecnologia visual. Nesse contexto, Parsons e Housem apontam que a compreensão 

estética se dá pela “familiaridade com as imagens de obras de arte” (SARDELICH, 2006, 

p. 208). É quando Franz defende a familiarização com a obra de arte por meio da 

reprodução como um primeiro contato que não deve substituir o encontro com o original. 

Ter isso em mente cria condições de apropriação da Arte que podem começar na escola 

estudando as reproduções de obras artísticas como referências e não modelos. Ainda a 

familiarização (FRANZ, 2001) com as reproduções de obras de arte que vai orientar o 

processo de criação do aluno. 

Com relação ao uso da reprodução de obras de arte, o artista madonnaro nunca 

produziu sua obra sem ter em mãos uma imagem reproduzida. No início fazia isso 

copiando no chão as imagens dos missais distribuídos nas igrejas. Período este em que a 

gravura muito contribuiu para o desenvolvimento da prática Madonnaro. Depois, em um 

segundo momento, as reproduções de obras de grandes artistas vão figurar pelas ruas e 

praças. Mais tarde, os artistas vão reproduzir no chão o resultado de seus estudos 

preliminares a partir dos grandes mestres.  

Uma vez que o Madonnaro sempre suscita curiosidade por se apresentar como 

uma técnica de arte desconhecida e considerando sua potencialidade pedagógica é que se 

pretende uma publicação em forma de livro como produto educacional. Daí que seja 

necessário conhecer sua história e sua contextualização cultural. Acredita-se que um 

trabalho nesse sentido venha a servir de referência para futuras pesquisas e ações na área 

de educação, especificamente em artes visuais, contribuindo assim, de maneira freiriana, 

para a transformação suporte (mundo) em existência (vida). Possibilitando que a vida 

deixe de ser biologia para se fazer biografia (FREIRE, 1996). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Ao longo dos anos de investigações, iniciadas em 2015, ainda não foi possível 

perceber traços do Madonnaro em pesquisas acadêmicas no Brasil em anos anteriores. 

Desde então, sempre que é apresentado um trabalho resultante dessas investigações tendo 

a técnica de pintura no chão como objeto de pesquisa as pessoas querem saber mais. De 

igual modo acontece no ambiente escolar tanto da parte de alunos quanto de outros atores 

daquele universo quando é proposta uma atividade madonnara. É então que surge a 

questão: O que é o Madonnaro? A partir dela se propõe o recorte que alinha a pesquisa: 

Pode o Madonnaro ser uma ferramenta de ensino de Artes Visuais viável ao contexto da 

escola?  

Foi a partir dessas questões que se pensou em um livro sobre o Madonnaro como 

produto educacional. Acredita-se que assim como foi importante a iniciativa de Felice 

Nalin3 quando, em 1982, reuniu as histórias orais em torno do Madonnaro no pioneiro 

livro I Madonnari. Annunciatori di anziane storie também seja relevante uma publicação 

quanto ao tema aqui no Brasil. Assim, após a pesquisa teórica desenvolvida neste 

trabalho, pretende-se que o livro (produto educacional resultado de todo este estudo) seja 

utilizado como referência para os futuros estudos em torno do Madonnaro, como também 

poder levantar reflexões quanto ao ensino de Artes Visuais não tradicional.  

O Madonnaro em sala de aula pode ser uma ferramenta a mais para o ensino de 

arte e sua transversalidades. Ao se potencializar a experiência do Madonnaro em sala de 

aula existe a possibilidade do conhecimento histórico, da reflexão que conecta a outros 

conhecimentos e da produção que garante a expressão. Contribuindo, dessa maneira, à 

prática docente de Artes Visuais onde o professor seja protagonista no ato de ensinar. 

Dinamizando assim, o ensino artístico já que recai sobre o docente parte considerável do 

processo pedagógico.  

O enriquecimento da prática docente4 com novas ideias, metodologias e 

experiências contribui para uma práxis artístico-pedagógica pautada pelo 

 
3 O livro de Nalin pretende reconhecer e tornar conhecido o Madonnaro. Escreve ele: “Il racconto 

vuole essere essenzialmente un omaggio alla ‘fatica’ di questo telento tenuto a margine e nel 

contempo indicare il cammino per una nuova e più completa ricerca” (NALIN, 1982, p. 09). Em 

tradução livre quer dizer: “A história contada no livro quer ser essencialmente uma homenagem 

ao ‘esforço’ deste talento tido a margem e ao mesmo tempo no indicar o caminho para uma nova 

e mais completa pesquisa”. 

4 Tanto Barbosa (2003b) quanto a BNCC (2017) reconhecem o investimento na formação docente 

como uma das questões centrais da Educação. 
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compartilhamento, compromisso e responsabilidade. Um produto educacional pode 

acrescentar ao plano de aula do professor. Foi-se o tempo em que a falta de preparo por 

conta de quem vai ensinar a Arte acabava por confundir improviso com criatividade. 

Então, contra a legislação de “mera obrigatoriedade” do ensino de Arte, Barbosa (2003b, 

p. 14) alerta que  

somente a ação inteligente e empática do professor pode tornar a arte 

ingrediente essencial para favorecer o crescimento individual e o 

comportamento de cidadão como fruidor de cultura e conhecedor da 

construção de sua própria nação. 

 

Justifica esta pesquisa e seus resultados, o produto educacional em forma de livro 

sobre o Madonnaro por conta de seu potencial como ferramenta e a necessidade de 

conhecer sua história para que isso aconteça. Podendo, assim, em suas páginas, vir a 

contribuir para a dinamização do ensino de Artes Visuais e a prática docente do professor 

pesquisador-propositor de novos caminhos ao conhecimento. 
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3 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma análise teórica para a criação de um 

produto educacional em forma de livro. Esse livro traria em seu interior o Madonnaro 

como tema e sua exploração em sala de aula como recorte de pesquisa: o que é o 

Madonnaro? Essa exploração teria origem na percepção em repensar a prática de sala de 

aula a partir da vivência como professor de Artes Visuais e a demanda em conhecer mais 

sobre o Madonnaro. Espera-se que a publicação pensada como produto educacional possa 

contribuir para a dinâmica das práticas de ensino artístico. 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Apresentar o Madonnaro como instrumento pedagógico para o ensino de artes visuais e 

suas ressonâncias para a vida. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

  

• Conhecer a história do Madonnaro; 

• Refletir sobre as possibilidades pedagógicas do Madonnaro na escola; 

• Pensar os caminhos metodológicos que viabilizem a exploração do Madonnaro na 

escola. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A referência que funcionou como ponto de partida para a elaboração desse produto 

educacional foi a monografia apresentada ao curso de Licenciatura em Belas Artes, da 

UFRRJ (COELHO, 2015). Naquele trabalho foi possível abordar desde a pintura Maria, 

o Menino e o Profeta (Metade do século III), localizada na Catacumba de Priscilla, em 

Roma (Itália). A pintura de autoria anônima é tida como a matriz iconográfica para as 

representações da Madonna – e, portanto, do Madonnaro. Traçar uma trajetória desde 

essa pintura – como referência de gênero – até o Madonnaro como técnica de arte que 

conquistou sua autonomia como linguagem artística foi imprescindível para entender 

melhor a arte de pintar no chão. 

Pensando em contextualizar o Madonnaro como ferramenta pedagógica, nesse 

trabalho, a BNCC, dado sua atual evidência, foi selecionada como discurso oficial de 

escolarização das Artes Visuais. A BNCC (2017, p. 05) é definida por Mendonça Filho, 

à época ministro da Educação, como “(...) um documento plural, contemporâneo e 

estabelece com clareza o conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a que 

todos os estudantes, crianças, jovens e adultos têm direito”. Baseado nas aprendizagens 

essenciais por meio de competências, o documento-referência pretende dar conta da 

diversidade que caracteriza o país e ainda atender a um projeto de formação integral do 

sujeito. Nesse contexto, a Arte atua como instrumento de interação social e formação do 

estudante como sujeito social. O documento-referência traz a definição de Artes visuais 

como sendo “(...) os processos e produtos artísticos e culturais, nos diversos tempos 

históricos e contextos sociais, que têm a expressão visual como elemento de 

comunicação” (BRASIL, 2017, p. 193). 

Como contraponto ao discurso de escolarização presente na BNCC se recorreu à 

obra Inquietações e mudanças no ensino da Arte (2003), organizada por Ana Mae 

Barbosa, como fala de ‘desescolarização’. É justamente essa ‘pretensão’ em valorizar a 

diversidade por meio de uma proposta curricular nacional que tanto incomoda Barbosa 

(2003, p. 14): “Nunca fui defensora de currículos nacionais, (...)”. A homogeneização 

curricular valoriza a escolarização e fragmenta o conhecimento. Para Barbosa, “a 

experiência do prazer da Arte” é como aprendizagens significativas. A insatisfação da 

arte-educadora vem desde os tempos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1998), como se faz perceptível na citação: “A escolha das imagens aprofunda a 

contradição interna dos PCN’s, que recomendam a pluralidade, mas são um instrumento 
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de homogeneização” (BARBOSA, 2003, p. 16). Barbosa fala ainda de alfabetização 

visual como oportunidade de educação em Arte – ao que os métodos da Abordagem 

Triangular produzem resultados. A Cultura Visual é vista como um reflexo inevitável da 

contemporaneidade. Não esquecendo a interculturalidade como reciprocidade entre os 

sujeitos são essas as inquietações que propõe Barbosa como mudanças para o ensino de 

Arte.  

Sendo as reproduções de obras de arte uma referência para o aluno em sala de aula 

e considerando sua importância na história do Madonnaro se buscou referências teóricas 

que pudessem oferecer subsídios quanto ao tema. Então foram consultadas as autoras 

Sardelich (2006) para refletir sobre leitura de imagem e cultura visual, assim como Franz 

(2001) sobre o conceito de familiarização com a obra de arte através de sua reprodução. 

A visualidade é um “olhar socializado”. Esse olhar socializado passa por um ‘alfabetismo 

visual’ que implica influências culturais. Mirzoeff “enfatiza que a noção de cultura visual 

é nova precisamente por centrar-se no visual como um lugar no qual se criam e se 

discutem significados” (SARDELICH, 2006, p. 211). Esse lugar visual, dentro do 

conceito de cultura visual, extrapola a questão das obras de arte. A experiência visual 

cotidiana, fruto dessa extrapolação, considera os ‘efeitos’ oriundos do contato com a 

tecnologia visual. 

Parsons e Housem apontam que a compreensão estética se dá pela “familiaridade 

com as imagens de obras de arte” (SARDELICH, 2006, p. 208). Aqui Sardelich abre 

espaço e ‘dialoga’ com Franz. Em Educação para compreensão da arte (Insular, 2001), 

Franz defende a familiarização com a obra de arte por meio da reprodução como um 

primeiro contato que não deve substituir o encontro com o original. Com isso, sustenta 

que, apesar dos avanços tecnológicos e da quantidade de museus e megamostras 

internacionais, não se deve crer que houve democratização de acesso à Arte. Escreve ela: 

“criar condições de acesso não significa apenas abrir gratuitamente o museu à população, 

mas criar reais condições de apropriação da arte como um dos conteúdos que vem ampliar 

seu universo cultural” (FRANZ, 2001, p. 48). Tais condições de apropriação podem 

começar na escola estudando as reproduções de obras de arte como referências e não 

modelos. 

Quanto ao Madonnaro, antes de qualquer coisa, cabe aqui uma advertência aos 

leitores quanto aos autores Nalin (1982) e Naalin (2000): são a mesma pessoa. A opção 

por manter a grafia presente nas publicações originais vem desde os primeiros estudos 

sobre o Madonnaro. O artista, madonnaro, professor de arte e pesquisador Felice Naalin 
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é quem está à frente da escola que ensina a técnica de pintura no chão, em Verona. No 

ano de 1982, Naalin decide reunir em uma publicação as histórias que ouvira sobre a 

técnica e os artistas do Madonnaro. O livro reúne informações importantes da iconografia 

da Madonna, dos artistas que antes eram tidos como mendigos, dos encontros de 

Madonnaros, dos materiais utilizados e outras mais. A publicação de 2000 é mais atual e 

desenha uma preocupação menos histórica e mais didática. Em uma de suas páginas 

(NAALIN, 2000, p.42) é possível encontrar alguns os procedimentos para a execução de 

um Madonnaro. Naalin (2000) define como Madonnaro Storico5 os primeiros trabalhos 

em que os artistas utilizavam apenas gizes, carvão e pedaços de tijolo como material de 

produção. 

 

4.1 A história do Madonnaro 

 

Fig. 02 – O artista madonnaro. Obra produzida como exposição da técnica aos alunos do 

8º ano do CIEP Brizolão 294 Candido Jorge Capixaba, em Mangaratiba, RJ.  

 

Fonte: Acervo do autor, 2018. 

 

O Madonnaro tem como uma de suas características essenciais a efemeridade. Por 

tradição é feito sempre ao ar livre. Isso o torna uma arte de curtíssima durabilidade, 

 
5 “(...) il madonnaro storico ha sempre usato solo gessetti, carbone e qualche scheggia di 

mattone.” (NAALIN, 2000, p. 40). Tradução livre: “(...) o madonnaro storico sempre usou gizes, 

carvão e qualquer pedaço de tijolo”. 
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existindo apenas no momento de sua criação. Logo é “(...) anulado pela primeira chuva 

ou pelos passos dos apressados pedestres” (NAALIN, 2000). Entretanto, essa mesma 

efemeridade fez com que o Madonnaro se constituísse em uma arte que dialoga 

perfeitamente com o espaço físico – das igrejas à época até as escolas, casas, prédios, 

calçadas, e outros espaços na atualidade. Não há a danificação ou deterioração do espaço 

físico. 

Transcorria o século XVI quando mendicantes resolvem, reproduzir imagens da 

Madonna pelo chão durante as festividades em honra da Mãe de Jesus. Daí o nome 

‘Madonnaro’ para a técnica e ‘madonnaro’6 para classificar aqueles reproduziam tais 

imagens. Aliás, a origem do termo ‘Madonnaro’ é complexa. Enquanto Nalin (1982) 

localiza o nascimento do Madonnaro no século XVI, Campanaro (2014) fala de uma 

origem madonnara logo após o século XII. Por esta época, os artistas estariam reunidos 

sob o brasão da Madonna della Rosa – ou Virgem da Rosa. Campanaro (2014, n.p.), 

publicou em seu blog, a conversa com um artista madonnaro de Florença: 

Foi conversando com Claudio que descobri o nome correto de chamá-

los: madonnari. Por que Madonnari? Sim, essa também foi a minha 

primeira pergunta a ele... Desde o fim do século XII, ainda na Idade 

Média, importantes instituições chamadas de Arte começaram a surgir. 

A função era muito semelhante aos sindicatos de hoje. Os pintores 

deviam se inscrever na Arte dos Médicos e Boticários, pois era através 

da química que obtinham as cores das tintas com que trabalhavam. O 

brasão desta arte era a Madonna della Rosa, motivo pelo qual tais 

pintores começaram a ser chamados de madonnari. 

 

Ainda existe quem localize tal origem no século passado. Em entrevista à Graniero 

(2011, n.p.), o artista italiano Gennaro Troia disse ter sido no festival realizado em Lido 

di Camaiore (Lucca) que se ouvira pela primeira vez o termo ‘Madonnaro’. Segundo 

Troia7 (GRANIERO, 2011, N.P., tradução nossa): “O termo Madonnaro foi utilizado pela 

primeira vez por uma jornalista quecobria o festival de Lido di Camaiore, no início dos 

anos 70, para indicar este tipo de artista.” 

Deixando as polêmicas de lado... De acordo com a tradição e o contexto 

mercantilista de Veneza no século XVI, que via no ícone religioso uma fonte de renda, 

“o ‘desenho’ da Madonna deveria ser uma cópia do original”, ou seja, “(...) o primeiro 

 
6   Pensando em facilitar a leitura e compreensão se recorrerá ao mesmo processo adotado quando 

da escrita da monografia de graduação onde foi estabelecido o termo “Madonnaro” – com a letra 

“M” maiúscula para se referir à técnica – e “madonnaro” – com letra “m” minúscula – quando se 

referir ao praticante da técnica. 

7 Em entrevista dada ao jornal online Napolitoday. 
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retrato de Jesus de Nazaré e de sua Mãe”8  (NAALIN, 2000, p. 26, tradução nossa). Antes 

de ser executadas no chão, as reproduções da Madonna era um produto de mercado muito 

procurado pelos fieis venezianos. Enquanto produto de mercado, eram produzidas sobre 

vidros ou tábuas de madeira. O ícone madonnaro, diferente dos outros destinados aos 

espaços eclesiásticos, habitava a casa das pessoas.  

A tradição dos ícones madonnaros fora trazida para Veneza por artistas vindos da 

Ilha de Creta, então pertencente à República do Vêneto. Dentre eles, consta o nome do 

conhecido artista El Greco. Nalin (1982, p. 54) revela que, após o ano de 1566, em 

Veneza, se tem notícia de El Greco como “abile pittore di tipo Madonero”9. Consta que 

Domenico Theotocopoulos (1541-1614), o El Greco, após a morte do pai chega à Veneza 

e torna-se discípulo de Tiziano. Poucos anos depois vai para Roma. Logo retorna à 

Veneza, mas não fica por muito tempo por conta da peste que varria a cidade – Tiziano 

havia sido vitimado pela doença. Viaja à Toledo, na Espanha, onde permanece até o 

falecimento. Além de El Greco, outro pintor cretense especialista na pintura de ícones 

madonnaros, é Andrea Rico da Candia (1451-1492). 

O Madonnaro, enquanto gênero de pintura no chão, surgiu como uma alternativa 

ao ‘mercado de arte’ em vigor à época (NALIN, 1982; NAALIN, 2000). Os produtores 

madonnari iam pelos santuários a “(...) reproduzir as obras de Rafael ou de Michelangelo 

ou mais simplesmente o aumento de qualquer imagem reproduzida em ‘santinhos’10 

(NAALIN, 2000, p. 18 – Trad. livre). Para a execução daquelas imagens efêmeras, os 

mendicantes lançavam mão de cacos de tijolos, carvão, gesso e alguma terra colorida. 

Materiais estes que podiam ser encontrados pelo caminho. Viviam das ‘ofertas’ dadas por 

aqueles que passavam para lá e para cá. Nesse contexto, logo o artista madonnaro viria a 

se constituir um divulgador da fé cristã. Por onde andava deixava vestígios da Santa Igreja 

na figura de Maria.  

Até que, a partir da geração pós-guerra, uma nova estrada é aberta ao Madonnaro. 

As imagens deixam de ser somente sacras para trazer em paralelo as reproduções 

conhecidas da História da Arte. É quando os estudantes e novos artistas – recém-saídos 

da Academia – se interessam pela arte de colorir o chão. Àquele gênero religioso de arte, 

 
8 “(…) il primo ritratto di Gesù di Nazaret e di sua Madre”. 

9 “hábil pintor Madonero” (Trad. livre). 

10 “(...) riprodurre le opere di Raffaello o di Michelangelo o più semplicemente l'ingrandimento 

di qualche santino”. 
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antes näif 11, vai sendo acrescido procedimentos que aos poucos vão transformando o 

Madonnaro em técnica de arte. Para além da temática – que deixa de ser exclusivamente 

religiosa – o sfumatto, a teoria das cores, os métodos de transposição de imagem e outros 

recursos contribuem para sedimentar o que antes era demasiadamente voluntário, 

‘ingênuo’ e espontâneo. 

A cidade de Curtatone é o ‘chão’ onde o Madonnaro encontrou suporte para sua 

prática. O santuário em honra da Madonna, construído no ano de 1406, foi onde tudo 

começou. No perímetro do santuário acontece, desde 1425, a Feira das Graças que, em 

seu início, tinha por função proporcionar aos peregrinos um ponto de descanso, 

alimentação e abastecimento. Com o passar dos anos a feira foi crescendo e se 

estabelecendo como ‘parte’ do santuário e da festa ali celebrada. Na década de 1970, dada 

a referência que se tornara a feira como ponto de encontro e reunião de pessoas, a tradição 

do Madonnaro inicia sua trajetória rumo ao reconhecimento como linguagem de arte. É 

quando passam a ser organizados anualmente os encontros de madonnaros tornando a 

localidade em uma galeria de arte a céu aberto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 “O termo arte naïf aparece no vocabulário artístico, em geral, como sinônimo de arte ingênua, 

original e/ou instintiva, produzida por autodidatas que não têm formação culta no campo das artes. 

(...). A pintura naïf se caracteriza pela ausência das técnicas usuais de representação (uso 

científico da perspectiva, formas convencionais de composição e de utilização das cores) e pela 

visão ingênua do mundo. As cores brilhantes e alegres – fora dos padrões usuais –, a simplificação 

dos elementos decorativos, o gosto pela descrição minuciosa, a visão idealizada da natureza e a 

presença de elementos do universo onírico são alguns dos traços considerados típicos dessa 

modalidade artística” (ITAÚ CULTURAL, 2017). 
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Fig. 3. Vista aérea do local onde é realizado o Encontro de Madonnaros (COMUNE DI 

CURTATONE).  

 

Fonte: Franco Lanfredi Disponível em: http://www.mantova.com/evento/antichissima-fiera-delle-grazie/ 

Acesso em: 23/09/2019 

A segunda metade da década de 1980 reservava inovações para a técnica do 

Madonnaro. Um amistoso confronto colocava de um lado os tradicionais artistas 

madonnari pugliese 12 de um lado e do outro os artistas internacionais formados nas 

academias de arte. É nesse contexto que surge o americano Kurt Wenner e sua técnica 

pictórica anamórfica de fazer ‘buracos’ no chão. Em 1991, quando da visita do papa João 

Paulo II a Curtatone, Wenner executou um Madonnaro medindo 25m x 5m e trazendo a 

 
12 A região da Puglia, o ‘calcanhar’ da bota, no sul da Itália, desde sempre foi um reduto de 

artistas madonnari. Já nos primeiros encontros em Curtatone se faziam presentes. Tanto que o 

primeiro ganhador do Prêmio Gesseto d’oro, outorgado ao vencedor em Curtatone, foi o pugliese 

Francesco Prisciandaro (NALIN, 1982). 
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cópia do afresco sistino Juízo Final, de Michelangelo. A repercussão serviu para divulgar 

o Madonnaro.  

Anos mais tarde o Madonnaro viria a conquistar seu espaço como patrimônio cultural. 

Em várias cidades italianas foram criadas leis reconhecendo o Madonnaro como atividade 

artístico-cultural e seu lugar no espaço público. Por exemplo, a Lei Regional da 

Puglia/Itália, de 25 de agosto de 2003, em seu art. 03, reconhece a potencialidade do 

Madonnaro: 

La Regione riconosce a tali attività un ruolo di valorizzazione culturale 

e turistica, di incontro creativo tra persone, di ricerca e sperimentazione 

di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di 

confronto di sperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di 

rappresentazione di attività frutto di geniale ispirazione, di servizio 

culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza 

geografica, (...)13. (REGIONE PUGLIA, 2003, N.P.) 

 

Hoje o Madonnaro é conhecido em boa parte do mundo como “Arte de estrada” 14. Os 

EUA e o México são reconhecidos como referências na Arte de Estrada tanto pelos 

artistas quanto pelos concursos que promovem. A técnica anamórfica (3D) figura em boa 

parte das produções mundiais. Vários artistas viajam, por exemplo, ao Oriente Médio 

contratados por empresas que querem divulgar sua marca e produtos através da Arte de 

Estrada. Assim, é possível considerar o Madonnaro como Arte e como Patrimônio 

Cultural. O que o credencia a adentrar o espaço da sala de aula como campo de 

conhecimento. 

 

4.2 . As possibilidades pedagógicas do Madonnaro na escola 

O ensino de Artes Visuais, desde as primeiras lições, vinha dimensionado pela 

cópia e ordenado pelos modelos europeus – especialmente, o neoclassicismo francês 15. 

O que, em linhas gerais, durou até a difusão da Escola Nova e a livre-expressão 

 
13 A Região reconhece à tal atividade um papel de valorização cultural e turística, de encontro 

criativo entre pessoas, de pesquisa e experimentação de linguagens, de trocas de propostas com 

vários perfis culturais, de confronto de experiências inovadoras, de afirmações de novos talentos, 

de representações de atividades fruto de geniais inspirações, de serviço cultural para públicos de 

variadas classes sociais, idade e proveniência geográfica, (...) (Trad. Livre). 

14 Parece que a mudança no nome se trate de uma desvinculação à religião... 

15 “Desde os inícios do século XIX era o Desenho, dentro da pedagogia neoclássica, o elemento 

principal do ensino artístico, levando à precisão da linha e do modelado” (BARBOSA, 1995, p. 

34). 
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(BARBOSA, 1995; 2003b). Assim, o espontaneísmo artístico orientou as práticas de arte 

na escola até o início da década de 1980. É quando aparece no cenário nacional a 

Abordagem Triangular 16 – à época tida como Metodologia – com o desafio de  

(...) dessacralizar a arte como um bem e o museu como seu local de 

culto, defendendo que a experiência estética é direito de todos e 

opondo-se à concepção de arte/educação como um livre fazer 

desvinculado de teorias” (AZEVEDO; ARAÚJO, 2015, p. 354).  

 

Fig. 4 - Aluna do 1º ano produzindo um Madonnaro na escola. 

 

 

Fonte: Acervo do autor, 2018. 

 
16 Ana Mae Barbosa (1998) não se considera a criadora da Abordagem triangular: “apenas 

sistematizei”, disse ela. Na Abordagem Triangular é importantíssima a contextualização entre a 

história, a leitura de imagens e o fazer. Sem essa contextualização o ensino, no caso da arte, vai 

permanecer tradicional ou descambar para o tecnicismo. A nova proposta tinha ressonância nos 

modelos de ensino de Arte Critical Studies (Inglaterra) e DBAE-Disciplined Based Art Education 

(EUA). “A Proposta Triangular começou a ser sistematizada em 1983 no Festival de Inverno de 

Campos de Jordão, São Paulo, e foi intensamente pesquisada entre 1987 e 1993 no Museu de Arte 

Contemporânea da Universidade de São Paulo e na Secretaria Municipal de Educação sob o 

comando de Paulo freire e Mário Cortela” (BARBOSA, 2003a). 
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Mais tarde, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394/1996, em seu artigo 26, § 2, 

estabelece a obrigatoriedade do ensino de Arte nas escolas17. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s, 1998), fortemente influenciados pela Abordagem Triangular, 

proporiam o ensino da Arte como mediador de significados sociais privilegiando a 

transversalidade. As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013) 

pretendem a intersetorialidade entre os vários “sujeitos da comunidade educativa” para a 

presença da Arte no cotidiano escolar e a humanização de seu ensino. Por último, sem 

pretensão de ter traçado um estudo aprofundado da trajetória pedagógica de Arte no 

Brasil, vem a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017, p. 196) que desenha “(...) 

a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a diferentes contextos e 

dialogar com as diversidades” por meio das aprendizagens significativas. 

A verdade é que as mudanças ao longo dos tempos vieram cada vez mais a 

‘escolarizar’ o ensino de Arte em detrimento de sua ‘desescolarização’18. A formatação 

disciplinar e estanque da dinâmica escolar sufocou o pouco que se pretendia de novas 

propostas para o ensino de Arte. Talvez, por se tratar de projetos de governo, os 

documentos oficiais da Educação – rejeitados por Barbosa (2003b) e tidos em 

consideração por Tourinho (2003) – foram avanços que, infelizmente, dado a postura 

política de descontinuidade, não saíram do campo do discurso.  

 

Histórica e socialmente conservadoras, pedagogicamente 

megalômanas, e culturalmente demagógicas – porque 

descontextualizadas – um grande número das propostas que ali estão, 

fazem efeito, mas não levam a efeito aquilo que propõem (TOURINHO, 

2003, p. 28). 

 

Assim, uma vez que as práticas de Artes Visuais em sala de aula podem ser 

repensadas, o Madonnaro parece acenar com uma possível trilha que pode se constituir 

em um caminho neste processo. As aprendizagens através do Madonnaro têm a 

possibilidade de contemplar o conhecimento em sua dimensão histórica, artística, 

interdisciplinar, transversal, intercultural e outras mais. Se constituindo o Madonnaro, 

para além de sua potencialidade artística, no que Freire (1987) chamou de tema-

 
17 “O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da 

educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (BRASIL, 1996). 

18 A BNCC (2017, p. 203), talvez reforçando mais ainda a contradição sustentada por Barbosa 

(2003b), parece falar de desescolarização mesmo pretendendo uma homogeneização curricular: 

“Essas práticas (educativas) podem ocupar os mais diversos espaços da escola, espraiando-se para 

o seu entorno e favorecendo as relações com a comunidade”. 
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dobradiça19. Estabelecendo, assim, um elo não somente com o ensino de Arte, mas 

também com a formação humana: 

 

Produzindo trabalhos artísticos e conhecendo essa produção nas outras 

culturas, o aluno poderá compreender a diversidade de valores que 

orientam tanto seus modos de pensar e agir como os da sociedade. 

Trata-se de criar um campo de sentido para a valorização do que lhe é 

próprio e favorecer o entendimento da riqueza e diversidade da 

imaginação humana (BRASIL, 1998, p. 19).  

 

Identificada a possibilidade de exploração pedagógica do Madonnaro em sala de 

aula – mais exatamente fora dela – é plausível reconhecer suas funcionalidades 

pedagógicas – material acessível (cacos de tijolos, carvão e giz branco); uso do ambiente 

externo; preservação do espaço físico; caráter lúdico; desenvolvimento da linguagem 

corporal; estímulo à interação social – e artística – simultaneamente ateliê e galeria. Com 

base nisso que é sustentada a relevância de uma publicação que venha a socializar a 

técnica artística do Madonnaro: tornando conhecida sua história, analisando sua 

potencialidade e incentivando a sua prática dentro do espaço escolar. 

Quando Naalin (2000) define o Madonnaro como técnica artística que se utiliza dos 

dedos e do palmo das mãos como instrumento pictórico é possível conectar Mauss (1974, 

p. 217) quando este diz: “O corpo é o primeiro e o mais natural instrumento do homem”. 

Considerar tal conexão no ambiente da escola implica repensar as práticas pedagógicas 

centradas tão somente aprendizagem verbal. Para Mauss, saber servir-se do próprio corpo 

constituía uma técnica. Daí que o conjunto de hábitos corporais pode ser aprendido, 

reconfigurado e/ou desconfigurado – basta que o contexto cultural ao qual está inserido 

requeira tal coisa. Escreveu Mauss (1974, p. 215) “A criança, como o adulto, imita atos 

que obtiveram êxito e que ela viu serem bem-sucedidos em pessoas em quem confia e 

que têm autoridade sobre ela”. A “imitação prestigiosa” confirma que a técnica corporal 

é adquirida e não algo inato. 

O Madonnaro pode contribuir à educação quando, fora sala de aula, sendo uma 

atividade extremamente cinestésica, trabalha tanto a parte física quanto a comunicação 

social. Conversando com um professor de Educação Física atuante na cidade de Porto 

 
19 Paulo Freire (1987) entendia o tema-dobradiça como um tema geral que, reduzido em partes 

(Interdisciplinaridade) e reconectado com o todo (Método dialógico), abre oportunidades de 

pensar outras questões. Daí que o Madonnaro se faz tema-dobradiça quando reduzido em seus 

aspectos históricos, técnicos, culturais, etc oportuniza o diálogo que possibilita uma reflexão 

sobre possíveis conexões com outros temas e assuntos. 
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Real, no sul-fluminense, ele dizia da possibilidade de aprendizagens físicas através da 

prática do Madonnaro. A atividade prática pode trabalhar a lateralidade; tanto a 

coordenação geral quanto a fina; os planos superior, médio e baixo; a noção espaço-

temporal; dentre outros. O que contribui à inserção e movimentação do indivíduo em seu 

espaço físico-social. 

Quando o artista madonnaro se ajoelha – proskynesis20 – para criar sua pintura no 

chão está comunicando, por exemplo, com aquele gesto corporal, a ressiginificação 

daquele espaço enquanto suporte de arte e interação social. As técnicas corporais de 

produção do Madonnaro e a participação do público (fotografando, oferecendo ajuda, 

interagindo diretamente sobre a obra e com o artista, questionando, etc) comunica que 

dois corpos podem sim ocupar o mesmo espaço. Na escola, isso implica que cada um 

pode ocupar seu espaço sem que seus corpos sejam dóceis (FOUCAULT, 1986). 

A utilização desse espaço físico transformado em espaço sócio-cultural apropriado 

(BOURDIEU, 2013) ressignifica também a forma como a obra de arte é vista. O chão 

como suporte pode transformar o que antes era apenas zona de passagem em ateliê e 

galeria de arte. Simultaneamente, o público ao redor, pode ver os procedimentos de 

produção do Madonnaro ao passo que contempla o resultado da obra. Então, o ‘rótulo’ da 

Arte como algo circunscrito ao espaço elitista de alguns museus e tantas galerias é 

‘rasgado’ em face da experiência direta na escola onde o pátio, o corredor, a quadra e 

tantos outros lugares passam a ser vistos como espaços educativos de arte21. 

Ainda a materialidade efêmera característica do Madonnaro Storico não somente 

torna acessível à técnica como permite a revalorização do espaço externo. Para alegria da 

equipe de limpeza e sossego dos gestores escolares, dado o material pulverulento, não 

ficam ‘marcas’ das pinturas. O respeito para com o espaço escolar através do Madonnaro 

 
20  A proskynesis era um costume o qual os cristãos haviam herdado do culto imperial onde 

deveriam se inclinar diante das imagens (KITZINGER, 2012). Esse gesto caracteriza a devoção 

e o sacrifício. No início a postura de joelhos comunicava a devoção do praticante madonnaro para 

com a Madonna. Com o tempo passou a simbolizar a luta do artista madonnaro em difundir e 

preservar a prática da pintura de chão. O gesto, inclusive, nos dias de hoje, dá forma ao troféu 

oferecido como prêmio no Encontro de Madonnaro de Curtatone, na Itália (COELHO, 2015). 

21 Freire (1996, p. 50) já chamava a atenção para a potencial pedagogicidade existente na 

exploração do espaço: É incrível que não imaginemos (aqui Freire se refere a todos: poder 

público, equipe de educadores, responsáveis e educandos) a significação do 'discurso' formador 

que faz uma escola respeitada em seu espaço. A eloquência do discurso 'pronunciado' na e pela 

limpeza do chão, na boniteza das salas, na higiene dos sanitários, nas flores que adornam. Há uma 

pedagogicidade indiscutível na materialidade do espaço. 
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pode proporcionar a oportunidade de refletir, por exemplo, sobre a violência patrimonial 

que depreda escolas e outros equipamentos públicos.  

Por conta dessa efemeridade é possível ainda trabalhar a questão da Arte como 

produto. Aquilo que foi referido no parágrafo anterior sobre a pouca duração do 

Madonnaro, existindo apenas ao tempo da contemplação, incomoda por não possibilitar 

uma exposição no mural da escola ou ser levado para casa para satisfação dos 

responsáveis. Durante a pesquisa para a monografia de graduação (COELHO, 2015) foi 

possível concluir, dentre outras coisas, que o Madonnaro é uma arte em processo e não 

um produto. Talvez se constitua em grande desafio de sala de aula, através do Madonnaro, 

levar o aluno a perceber, num contexto cada vez mais capitalista e desumano, que a 

vivência de uma experiência valha mais que o resultado dela enquanto produto 

‘paupável’. 

 Então, por conta de se fazer uma arte em processo, o Madonnaro possibilita 

oportunidades de interdisciplinaridades. A História transita facilmente durante a 

exploração da técnica não somente por conta das referências, mas também pela própria 

história do Madonnaro e suas intersecções contextuais. Ao demarcar o espaço onde fará 

a pintura no chão, utilizar o método da quadrícula22 e pensar a composição o aluno recorre 

à Matemática. A Geografia se faz presente ao localizar os centros do Madonnaro pelo 

mundo em países como Itália, EUA e México. A Educação Física contribui quando da 

postura corporal e suas implicações. Outras disciplinas podem dialogar com a Arte através 

do Madonnaro quando da tematização de projetos específicos. Por exemplo: Ciências 

quando for falar de sustentabilidade, etc. 

 A interdisciplinaridade encontra espaço nos projetos. Os projetos são uma 

oportunidade de trazer os temas transversais (PCN’s, 1998) ou temas contemporâneos 

(BNCC, 2017) para a vivência da escola. Através do Madonnaro é possível tratar de temas 

como sustentabilidade (reaproveitamento de material), violência patrimonial 

(preservação e conservação do espaço físico), interculturalidade (global, nacional e local), 

etc. Sobre a interculturalidade, já que a procedência do Madonnaro é italiana, vale atentar 

ao que diz Barbosa (2003b, p. 19): “(...) é necessário que a escola forneça um 

 
22 A quadrícula ou malha quadriculada pode facilitar a produção de desenhos e 

desenvolver a capacidade de organização espacial, percepção e concentração. Por meio da 

quadrícula é possível reduzir ou ampliar qualquer desenho. Potencialidades que podem contribuir, 

em especial, à execução de um desenho pelo iniciante. O recurso do quadriculado para auxiliar o 

artista é uma prática muito antiga. 
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conhecimento sobre a cultura local, a cultura de vários grupos que caracterizam a nação 

e a cultura de outras nações”. 

 Fig. 05 –  Madonnaro sendo usado como prática pedagógica em uma aula 

interdisciplinar de Química e Arte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor, 2018. 

 

Considerar as possibilidades de ensino-aprendizagem através da Arte é reconhecer 

a necessidade de alfabetização visual como possibilidade de educação em Arte e mais: é 

entender que essa educação vai para além dos atributos intrínsecos de uma obra. Não 

somente cores, linhas, volume e outros atributos devem ser observados, mas também é 

possível aprender sobre a sua contextualização, abordagem temática, escolha plástica, 

biografia do artista, etc (BARBOSA, 2003b). 

Reconhecendo essa demanda por alfabetização visual há que se atentar à definição 

do conceito pelo desenhista Donis Dondis: “(...) leitura de imagens fundamentado na 

sintaxis visual, que destaca a disposição dos elementos básicos como ponto, linha, forma, 

cor, luz em direção à composição” (SARDELICH, 2006, p. 206). Essa ‘alfabetização’ 

facilita a leitura da obra e sua contextualização. A partir da leitura de imagens, uma 

herança da Abordagem Triangular, o olhar se socializa. Nessa socialização, como bem 

observa Barbosa (2003), no parágrafo anterior, para além da obra de arte em si existe 

reverberações contextuais. A alfabetização visual auxilia na leitura de mundo, já que a 

obra de arte se encontra inserida em uma cultura visual. Então, a socialização do olhar 

pelas vias da alfabetização visual facilita a construção do discurso através da criação 

artística. É quando a Arte se faz linguagem... 
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Sendo assim, o Madonnaro torna possíveis aprendizagens não somente no campo das 

Artes Visuais, mas também contribui para ampliar a visão de mundo do indivíduo assim 

como o desenho que faz de si mesmo. 

 

4.3 O Madonnaro em sala de aula: metodologias 

  

Fig. 6 - Materiais para produção do Madonnaro Storico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor, 2019. 

 

Aqui se parte do pressuposto que é possível trabalhar a leitura de imagens, a cultura 

visual e promover a familiarização com a obra de arte em um projeto que explore a técnica 

do Madonnaro. Contribuindo assim para uma alfabetização visual por indivíduos 

inseridos em uma cultura repleta de imagens. 

  M. Barnard (SARDELICH, 2006) entende o conceito de Cultura Visual por duas 

vertentes: uma normativa, centrada na imagem e mais voltada à leitura visual; outra, mais 

ampla, considera o ‘exterior’ da imagem e suas relações, valores, identidades e processos 

identitários. Então, ler as imagens que fazem parte de uma cultura – não somente aquelas 

artísticas, mas também as publicitárias, religiosas, etc – é condição essencial para a 

autonomia do indivíduo. Estando alfabetizado visualmente, o indivíduo pode fazer a 

leitura crítica do que vê e se posicionar frente ao discurso em questão. Remetendo à 

Cultura Visual, diz Barbosa (2003b, p. 19):  
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Em nossa vida diária, estamos rodeados por imagens veiculadas pela 

mídia, vendendo produtos, idéias, conceitos, comportamentos, slogans 

políticos etc. Como resultado de nossa incapacidade de ler essas 

imagens, nós aprendemos por meio delas inconscientemente. 

 

Dentro da Cultura Visual, enquanto compreensão crítica, se deve focar o que o aluno 

sabe para motivar o (re)conhecimento do mundo. Mirzoeff via a cultura visual como os 

óculos que auxiliam a enxergar a contemporaneidade. Considerar a bagagem cultural 

trazendo em seu interior os “saberes mosaicos” (SARDELICH, 2006, p. 215). Sendo 

assim, a imagem pode funcionar como um espaço de criação e discussão de significados 

já que traz imbricado tanto a subjetividade quanto a objetividade. 

Essa motivação para o reconhecimento do mundo pode vir através do contato com 

a reprodução da obra de arte. As imagens reproduzidas podem favorecer um primeiro 

contato com a obra de arte. Esse primeiro contato não deve empurrar para a cópia, mas 

provocar a criação a partir da ideia de referência23. O entendimento da reprodução como 

referência também atua para a democratização cultural. É preciso aproveitar a 

popularização da imagem reproduzida da obra de arte dentro de um contexto de cultura 

visual para dinamizar o conhecimento. Pelo menos é isso que pensa a professora 

Teresinha Sueli Franz. 

Para Franz (2001), enquanto linguagem, a arte depende de um processo de 

familiarização. Essa familiarização desenvolve a competência artística. Sendo esse 

desenvolvimento uma função da escola dentro do ensino de Artes Visuais que trata o 

presente texto. Tanto que disse Peregrino (1995 apud FRANZ, 2001, p. 50):  

A capacidade de compreender a arte não se deve a um dom nato ou a 

algo assim, deve-se, sim, a certas formas de perceber, de pensar e 

mesmo de sentir que dependem da vivência, da experiência de contato 

com as obras de arte. (...) competência artística – depende da posse de 

esquemas de percepção, pensamento e apreciação que são gerados pela 

familiarização. 

 

 
23 Embora a cópia seja uma prática comum entre os artistas madonnari. Escreve Nalin (1982, p. 

69): “L’aura perde ogni valore, i Madonnari di professione usano uno o più soggetti, sempre un 

numero limitato, copiati di solito da riproduzioni cartacee e propongono continuamente gli stessi 

modelli per le varie occasioni”. Em tradução livre é possível ler: “A aura (da obra vista depois de 

executada) perde todo o valor, os madonnari profissionais usam um ou mais temas, sempre em 

número limitado, copiados sempre de reproduções impressas e propõem continuamente as 

mesmas composições para as várias ocasiões”. Porém, há que se ter em mente que o artista 

madonnaro é conhecido pelo tema que costuma pintar. Ainda não dispõe de muito tempo já que 

o faz ao ar livre sob pena de ser ‘devorado’ pelas intempéries climáticas. Também repete os temas 

para tentar agradar ao público e receber uma maior quantidade de ofertas.  
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Segundo o pensamento de Franz (2001), tanto a obra original quanto sua imagem 

reproduzida carecem de ser inseridas em um currículo escolar como conteúdo. A arte-

educadora Ana Mae Barbosa, em entrevista ao Programa Roda Viva (TV Cultura), em 

1998, já dizia que na impossibilidade de levar o artista à sala de aula, a reprodução da 

obra artística era uma boa forma de ensinar a Arte. É quando a reprodução pode mediar 

o contato com o original por meio da familiarização. Lembrando sempre que a reprodução 

da obra de arte não deve ser a finalidade educativa, mas tão somente o meio, o acesso. É 

fundamental que se pense a formação autônoma do para a vivência artística. Autonomia 

essa que permita a expressão a partir da compreensão consciente da técnica artística, seus 

contextos e sua linguagem. Escreveu Franz (2001, p. 55) sobre a formação autônoma do 

público de arte: 

Cidadãos com o direito não só de entra no museu e de dar uma volta em 

torno das obras de arte, ouvindo cansativos relatos de datas, estilos e 

nomes de artistas, mas principalmente, com o direito de compreender a 

arte e seus códigos. 

 

Então, compreender a arte e seus códigos, mais exatamente o Madonnaro, é refletir 

quanto aos seus procedimentos, materiais e tempo de ‘aprendizagem’. Enfim, atentar a 

sua metodologia de aprendizado e execução. A metodologia é o caminho para o 

desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem. Daí que este caminho precisa 

ser aberto tendo em vista aonde se quer chegar. O educador Paulo Freire (1996, p.78) 

atestava a importância da metodologia aplicada ao ensino quando reconheceu “a 

existência de objetos, conteúdos a serem ensinados e aprendidos; (que) envolve o uso de 

métodos, de técnicas, de materiais (...)”.  

É Naalin (2000) quem vai orientar um modo de pintar o Madonnaro. Se na obra I 

Madonnari... (1982), o professor italiano explora a história do Madonnaro, em outra 

publicação, L’arte dei madonnari... (2000), o mesmo apresenta uma postura mais 

didática. Em primeiro lugar, orienta o professor italiano, se deve escolher o tema, 

pesquisar a referência, fazer um esboço e em seguida definir o desenho. É esta a etapa do 

estudo preparatório. O desenho se consolida como um “(...) mezzo insostituibile per la 

definizione ideativa dell’opera da realizzare nelle verie fasi dell’operazione progettuale 
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che ad essa conducono, offrendo una prefigurazione del risultato finale”24 (RODINÒ, 

1991, p. 94). 

O autor alerta que a escolha do suporte é fundamental quando da produção da 

pintura no chão: “Minore è la porosità dell'asfalto, più il colore aderisce, dando un 

risultato di buona qualità”25 (NAALIN, 2000, p. 42). No entanto, também não pode ser 

completamente liso sob pena do material não aderir. Deve-se ainda estar atento àquilo 

que possa interferir no resultado final da obra. Assim, resíduos gordurosos (óleos, graxas, 

etc.), restos de goma de mascar (chicletes), ceras e tantos outros devem ser eliminados. 

Para inserir a figura “(...) è necessario dividere lo spazio della rappresentazione in 

verticale e in orizontale, tracciando in pratica una croce centrata sul campo operativo”26 

(NAALIN, 2000, p. 118). Essa “croce centrata” é o que se conhece como centro 

geométrico da composição. A partir dele se encontra o equilíbrio espacial da composição 

ainda que não coincida com o centro ótico da pintura – área onde o artista insere o ponto 

de atração da obra. Os quatro espaços resultantes da “croce centrata” podem novamente 

ser subdivididos formando, então, os quadrados ou retângulos que se constituirão no 

recurso opcional da quadrícula27. 

  O esboço no chão “(...) va realizzato con un gessetto di tono basso e com poco 

spreco di colore”28 (NAALIN, 2000, p. 117). Isso facilita uma possível correção no 

desenho ou supressão de algum elemento de composição. Somente depois de 

esquematizado o esboço é que se deve forçar mais as linhas do desenho de forma que 

sobressaia mais a composição a receber as cores. Vale ressaltar que o artista madonnaro 

nunca finalizar a obra em seu todo. Vai consolidando parte por parte. Primeiro, no caso 

de um retrato, resolve o rosto, depois as mãos e assim por diante. Segundo Naalin (2000), 

isso garante que o público, por natureza sem tempo para esperar a finalização total da 

obra, se impressione com o que viu e deixe sua contribuição monetária. 

 
24 “(...) meio insubstituível para a definição imaginativa da obra a ser realizada nas várias fases 

da operação projetual que a ela conduzem, oferecendo una pré-figuração do resultado final” (Trad. 

livre). 

25 “Quanto menor é a porosidade do piso, mais a cor adere, dando um resultado de boa qualidade” 

(Trad. livre). 

26 “(...) é necessário dividir o espaço da representação em vertical e horizontal traçando, na  

prática, uma cruz centralizada sobre o campo no qual está operando” (Trad. livre). 

27 Quadrícula – Consultar definição na nota nº 10. Nem todos os artista costumam lançar mão 

desse recurso. Preferem fazer seus desenhos à mão livre. 

28 “(...) é realizado com um giz de tom baixo e com pouco desperdício de cor” (Trad. livre). 
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É na contradição Oriente Médio versus Ocidente que Naalin vai buscar conteúdo 

para ressaltar o ato de esfumar as cores como recurso técnico a dar volume às pinturas 

madonnaras. O autor lembra que no Oriente Médio, a figura é  

 

(...) piatta contornata che privilegia il segno, mentre l'Occidente porta 

al massimo l'illusione volumetrica, realizzata con l'uso della prospettiva 

lineare o atmosferica e lo sfumato del chiaroscuro che imita il gioco 

della luce su un oggetto tridimensionale29 (NAALIN, 2000, p. 104). 

 

A cor, dentro da prática do Madonnaro, é significativa e simbólica. Conhecer sua 

semântica no interno da gramática religiosa dos primeiros madonnaros era condição 

primária. As gravuras dos missais que serviam de referência eram em preto e branco. 

Portanto, saber a cor do manto da Madonna evitava equívocos iconográficos e 

demonstrava aos fieis afinidade com a religião católica. O que poderia resultar em ofertas 

generosas por quem contemplasse as obras. Da mesma forma, o conhecimento 

iconográfico da cor rendia ao artista a possibilidade de variar seu repertório imagético 

trocando tão somente algumas cores. Assim, a Virgem Mater Castissima do manto branco 

ao ter a cor desta peça do vestuário trocada para azul se convertia na Virgem Mater 

Gloriosa (NALIN, 1982). 

Quanto à teoria das cores, “l'uso sapiente dei colori caldi o freddi, collocati 

correttamente, dà qualità all'immagine”30 (NAALIN, 2000, p. 111). Anna Durando, uma 

madonnaro de ofício, indica: “(...) si mettono giù gli arancioni, i gialli, i chiari, fino ad 

arrivare al colore della pelle; si parte da un colore scuro e si arriva a un colore chiaro”31 

(NALIN, 1982, p. 77). A escala tonal e cromática deve partir dos tons escuros em direção 

aos claros.  

Boa parte desses procedimentos apontados por Nalin (1982)/Naalin (2000) podem 

ser adaptados para o ambiente escolar dentro de uma prática inovadora de ensino da Arte. 

No caso do Madonnaro Storico, dado sua materialidade, é possível explorar a 

experimentação com as cores neutras por meio de estudos cromáticos em sala de aula. A 

correção dos desenhos, durante a fase de esboço e finalização, pode ser feita utilizando 

 
29 (...) plana e contornada que privilegia a linha, enquanto no Ocidente conduz ao máximo a 

ilusão volumétrica, realizada com o uso da perspectiva linear ou atmosférica e o esfumato do 

claro-escuro que imita o jogo de luz sobre um objeto tridimensional (Trad. livre). 

30 “o sábio uso das cores quentes ou frias, colocadas corretamente, dá qualidade à imagem” (Trad. 

livre). 

31 “(...) se colocam abaixo os laranjas, os amarelos, os claros, até chegar à cor da pele; se parte 

de uma cor escura e se chega a uma cor clara” (Trad. livre). 
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os pés como ‘borrachas’ para apagar. Basta que se ‘bata’ o pé sobre o risco a ser subtraído. 

Quanto ao suporte é aconselhável varrer o espaço antes de iniciar a atividade.  

No Madonnaro Storico, quando do início da prática da pintura no chão, como visto 

acima, os materiais utilizados eram o tijolo, o giz, o carvão. Hoje, a Arte de estrada32, 

como o Madonnaro é conhecido fora da Itália, tem a seu dispor toda a vasta gama de cores 

do giz pastel. A materialidade pulverulenta continua a mesma, mas as possibilidades 

cromáticas foram ampliadas. Talvez por razões econômicas, os primeiros artistas 

madonnaros – desocupados marginalizados pela sociedade – não recorreram ao pastel. 

É também por esta razão, dado a dificuldade de acesso aos recursos materiais para 

as práticas artísticas dentro da escola, que o Madonnaro encontra espaço como ferramenta 

pedagógica. Pode-se, em tom de brincadeira, aventar com os alunos que no caminho para 

a escola é possível encontrar os materiais necessários para a prática da pintura no chão. 

Mas, é claro, a preparação para o Madonnaro exige o uso de outros materiais. Desde a 

etapa dos estudos preparatórios até a ‘exposição’ final da obra são requeridos os mais 

diversos recursos materiais. 

Em sala de aula, durante a fase de estudos preparatórios, é recomendável o uso de 

materiais como o lápis, a borracha e a folha A4 ou canson. Com esses materiais e tendo 

em mãos a reprodução impressa de uma obra de arte o aluno pode dar início ao seu esboço. 

Depois de finalizado desenho é contínuo que o aluno faça a pintura da composição. Para 

isso poderá lançar mão do lápis de cor ou tinta guache, conforme as possibilidades. 

Sempre atento ao uso das cores: vermelho (tijolo), branco (giz), preto (carvão) e cinza 

(chão). As cores serão correspondentes ao uso dos materiais quando da produção do 

Madonnaro. 

Após a fase de elaboração do tema e pesquisa de referências estas devem ser 

expostas para que os alunos se familiarizem com o assunto. Para isso, uma exposição de 

reproduções impressas ou projeções podem ajudar. Daí sendo necessárias folhas, tinta e 

impressora. No caso de projetar as imagens há que se ter um computador e uma mídia de 

projeção. 

Antes de iniciar a produção dos Madonnaros uma vassoura pode ser providenciada 

para retirada dos excessos de grãos de areia e outros detritos que possam vir a interferir 

na ação dos alunos. Outros materiais de limpeza podem ser requeridos caso haja a 

 
32 O termo ‘Arte de estrada’ é uma alternativa a desvincular o Madonnaro de seu aspecto religioso 

já que, em solo italiano, por conta da tradição, é muito comum a representação de Maria e os 

santos venerados pela religião católica cristã. 
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necessidade de eliminação de resíduos gordurosos ou outro excesso. Uma espátula pode 

auxiliar na remoção de gomas de mascar. 

Dentre os materiais o carvão é aquele que adere menos ao chão facilitando sua 

retirada. Sendo assim, se constitui no material adequado a ser utilizado para o desenho do 

tema a ser representado. Em caso de erro é menos complexo uma correção. O tijolo 

oferece a cor que vai ‘aquecer’ a obra. Um material conhecido desde os tempos 

mesopotâmicos, os tons avermelhados do tijolo33 podem emanar um “calore estético” 

(SAMMARONE, 2010) que atrai o olhar. O branco advindo do uso do giz vem a iluminar 

a pintura no chão. Habitando o espaço escolar desde o século XIX, enquanto tecnologia 

de comunicação e explanação em sala de aula (BASTOS, 2005), o giz também sinaliza 

uma instrumentalidade artística. Tendo em sua composição calcário, água e argila, o giz 

não é ideal para a fase de esboço do Madonnaro. Talvez pela superfície de contato de sua 

composição é dos materiais que melhor adere ao suporte criando alguma dificuldade para 

sua remoção. 

O Madonnaro pode entrar na dinâmica escolar como uma atividade de fixação de 

conteúdos a se desenvolver em um tempo de aula de 50 minutos como também ancorar 

um projeto que se desenvolva por um tempo maior – mensal ou bimestral. Sendo essa 

última opção muita atrativa caso a pretensão seja alcançar resultados mais palpáveis e 

duradouros. Daí que daqui por diante, em breves parágrafos, se pretende uma reflexão 

quanto a uma pedagogia por projetos. 

O que é a Pedagogia por Projetos? Para responder a essa pergunta se recorreu a 

Mattozzi (2009?) que, apesar de pensar o conceito dentro do campo do patrimônio 

cultural, pode lançar luzes quanto a sua prática dentro da escola. Para o professor italiano, 

a “pedagogia del progetto” consiste na “(...) capacità di utilizzare e gestire gli strumenti 

di informazione più diversi (ricerca, biblioteca, museo, cd rom, internet …)”34 

(MATTOZZI, 2009?, p. 03).  

Ainda Mattozzi defende que o projeto deve estar integrado ao currículo escolar. Caso 

contrário, o tema deixa de ser integrado para ser visto como um enxerto. Não se cria 

 
33 Por ser rica em óxido de ferro, a argila vai determinar a coloração avermelhada dos tijolos. 

Mas existem outros de coloração terrosas. O acréscimo de óxidos quando da fabricação pode 

resultar uma cor castanha. Em Portugal, a argila da região de Alcobaça produz um tijolo mais 

claro. Ainda o cozimento mau sucedido pode afetar a coloração do tijolo (FAC. ARQUITETURA 

DE LISBOA, 2006-2007). 

34 “(...) capacidade de utilizar e administrar os mais diversos instrumentos de informações 

(pesquisa, biblioteca, museu, cd rom, internet …)” (Trad. livre). 
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empatia e identificação. Daí Ávila e Mattozzi (2009, p. 04) dizerem que, apesar da 

qualidade de um projeto, pode acontecer deles não terem “(...) il potere di contagiare la 

massa degli insegnanti e delle istituzioni museali né hanno modificato i programmi e le 

pratiche di insegnamento”35.  

Não à toa, Mattozzi (2009?) propõe um “curricolo di progetti”. A integração dos 

projetos aos diversos “livelli successivi di scolarità”36 contextualizaria o conhecimento e 

estimularia a interação social37. O novo conteúdo não descartaria a matéria da disciplina. 

Em um projeto voltado ao Madonnaro o aluno de 6º ano teria a possibilidade de aprender 

sobre cores neutras ou arte rupestre e também sobre interculturalidade (origem do 

Madonnaro) ou sustentabilidade (reutilização de materiais). Talvez assim, se pensando 

uma desescolarização38 menos radical, se poderia conservar a dinâmica escolar39 e propor 

novas práticas e leituras. 

Sobre uma espécie de metodologia por projetos, De Troyer (2005) entende que, no 

caso de inexperiência com projetos, é recomendável iniciar com projetos mais sintéticos 

e curtos. Deve-se ter o cuidado de atentar e respeitar o calendário acadêmico da escola. 

Uma vez que o projeto de arte está integrado ao currículo não pode haver confrontos com 

outras disciplinas e eventos escolares. Para a otimização do tempo, De Troyer indica a 

delegação de atividades – talvez aquelas de pesquisa e plano de ação – extraclasses: 

 
35 “(...) o poder de contagiar a massa dos educadores e das instituições museais nem têm 

modificado os programas e as práticas de ensino” (Trad. livre). 

36 Em outro texto, escrito en conjunto com Ávila, tendo como referência o patrimônio cultural, 

Mattozzi diz: “Podemos imaginar proyectos ‘curriculares’, es decir, elaborados y realizados en 

coherencia con los niveles sucesivos de enseñanza. (…). Imaginemos que los alumnos tengan la 

ocasión de aprender conocimientos disciplinares (…) por medio y en relación al patrimonio 

cultural” (ÁVILA e MATTOZZI, 2009, p. 341). Tradução livre: “Podemos imaginar projetos 

‘curriculares’, quer dizer, elaborados e realizados em coerência com os níveis sucessivos de 

ensino (…).Imaginemos que os alunos tenham a oportunidade de aprender conhecimentos 

disciplinares (…) por meio e em relação ao patrimônio cultural”. 

37 A Arte, como dentro de uma dinâmica dos projetos, atuaria para a interação social e formação 

do estudante como sujeito social: “Por meio dessas práticas (artísticas), as pessoas interagem 

consigo mesmas e com os outros, constituindo-se como sujeitos sociais” (BNCC, 2017, p. 61). 

38 “Alunos, professores e artistas são identidades que se constroem nas relações e em contextos. 

O ensino também. Assim pensamos ‘reinventar’ – propósito coerente com a fragmentação, a 

dinâmica e as articulações entre campos de conhecimento que a pós-modernidade instaura – a 

escola e o ensino de Arte que ela pode realizar” (TOURINHO, 2003, p. 33). Portanto, a 

desescolarização como reinvenção das próprias práticas escolares pode ser um conceito 

construído na interação social.  

39 A ideia de conservação aqui necessita ser entendida quanto a um discurso de otimização onde 

atuar sobre as estruturas existentes podem propiciar um avanço mais oportuno do que recomeçar 

do zero. Acredita-se que, dessa maneira, as mudanças estruturais futuras encontrarão melhor 

receptividade já que se começou pela essência da ideia. 
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Per risparmiare tempo sull’orario delle lezioni, si possono dare agli 

studenti degli esercizi da svolgere o terminare a casa; in questo modo i 

ragazzi hanno anche più tempo per riflettere e scoprire ulteriori 

possibilità, nonchè per individuare un riferimento specifico ai contenuti 

della materia40 (DE TROYER, 2005, p. 50). 

 

 Um projeto é coisa séria. A iniciativa de espalhar desenhos pela escola sem um 

critério pedagógico, por exemplo, não caracteriza um projeto. Quanto à seriedade para 

com a elaboração e desenvolvimento de um projeto, De Troyer (2005), dentro de um 

contexto de patrimônio cultural, alerta que mobilizar os alunos para uma proposta dessa 

dimensão não é uma oportunidade de ‘turismo’: “I progetti sul patrimônio non sono una 

forma opzionale di ‘turismo’; costituiscono invece um buon mezzo per realizzare obiettivi 

crosscurricolari”41. 

 A professora holandesa Veerle De Troyer compara o projeto a um trem: 

Un buon progetto funziona in un certo senso come un treno: Stazione 

di partenza: quali competenze vengono coinvolte nel progetto? 

Tragitto: qual è il rapporto con il curricullum? Perchè viaggiamo? 

rapporto con la cultura di oggi (mescolanza di culture, tematiche 

interculturali), cittadinanza, contesto culturale e obiettivi pedagogici 

come: apprendimento (...); comprensione (...); capacità di giudizio (...); 

sviluppo di nuovi atteggiamenti (...);  Il carburante: Strumenti 

pedagogici informatica, scrittura (...). La destinazione: Il prodotto 

finale (... una mostra). Valutazione: prima, durante e dopo 42(DE 

TROYER, 2005, p. 61-62 – grifo da pesquisa). 

 

 Na Stazione di partenza são definidos os conhecimentos a serem explorados, o 

tema, o produto final, etc. O método dialógico (FREIRE, 1996) deve ser a plataforma 

para a troca de ideias entre educador e aluno. Nessa fase, a pesquisa vai determinar o que 

levar na bagagem para a viagem. Sobre a pesquisa já disse Paulo Freire (1996, p. 16): 

 
40 Para economizar o tempo e os horários das aulas, pode-se dar aos estudantes os exercícios e 

atividades a desenvolver ou terminar em casa; desse modo, os jovens terão mais tempo para 

refletir e descobrir outras possibilidades, e ainda para identificar uma referência específica quanto 

aos conteúdos da matéria (Trad. livre). 

41 “Os projetos sobre o patrimônio não são uma forma opcional de ‘turismo’; se constituem, por 

sua vez, em um ótimo meio para alcançar objetivos extracurriculares” (Trad. livre). O termo 

“extracurriculares” aqui não se refere a ‘fora’ do currículo, mas em integrar ao currículo aquilo 

que está – aí sim – fora da dinâmica da disciplina. Esse termo poderia ser lido como 

‘transversalidade’. Portanto, os projetos são uma oportunidade transversal. 

42 Um bom projeto funciona, em certo sentido, como um trem: Estação de partida: quais 

competências vêm envolvidas no projeto? Trajeto: qual é a relação com o curricullum? Porque 

viajamos? relação com a cultura de hoje (mistura cultural, temáticas interculturais), cidadania, 

contexto cultural e objetivos pedagógicos como: aprendizagem (...); compreensão (...); 

capacidade de juízo (...); desenvolvimento de novas posturas (...);  o combustível: instrumentos 

pedagógicos informática, escritura (...). O destino: o produto final (... uma mostra). Avaliação: 

prima, durante e dopo (Trad. Livre). 
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“Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo”. 

Portanto, não se trata somente de coleta de informações, mas da transformação dessas 

informações em conhecimento. Aqui ainda é uma fase muito teórica. 

 O Tragitto é o caminho a ser percorrido até o destino final. Esse caminho atravessa 

o currículo, podendo optar pelos desvios transversais, para acessar aos objetivos 

pedagógicos. Podendo estes serem: valorização e utilização dos conhecimentos 

históricos; fruição da Arte em sua totalidade e abrangência (local-universal); recorrência 

à Arte como linguagem de expressão; conhecimento de si mesmo; ser socialmente ético; 

ter responsabilidade social (BNCC, 2017). Então, no contexto do ensino artístico, um 

trajeto pode ser a Abordagem Triangular. Um projeto pode envolver as etapas de 

conhecer, refletir e fazer como caminho os objetivos pedagógicos. 

 O carburante implica considerar os recursos pedagógicos e materiais a serem 

utilizados para mover o projeto. Sobre os materiais se tem um tópico mais acima tratando 

do assunto. Quanto aos recursos pedagógicos podem ser exploradas as aulas expositivas, 

a projeção de imagens, a roda de conversa, as oficinas, etc.  

 La destinazione é quando o projeto apresenta seu produto final. Esse produto pode 

ser um site, uma revista, uma exposição e outras possibilidades. No caso do Madonnaro 

o produto final se revela completo a partir do momento que é simultaneamente ateliê e 

galeria. Tanto a produção quanto a exposição acontecem em unicum43. A propósito, tendo 

a exposição44 como destino final de um projeto, é possível considerar que mais do que 

‘mostrar’ o produto se dá a ressignificação desse produto a partir da contemplação do 

outro. Sobre isso disse Fayga Ostrower (FRANZ, 2001, p. 74): 

Sempre expressivas por sua estrutura interna, as formas de arte ainda 

permanecem abertas, pois se complementam com a participação do 

espectador. Este as recria, dentro das ordenações indicadas pelo artista, 

acrescentando-lhes a carga de suas potencialidades e da sua experiência 

de vida. Ver uma obra de arte e compreendê-la significa fazer uma 

recriação. 

 

 A avaliação de um projeto deve ser inclusiva e processual. Considerando tais 

preceitos a avaliação deixa de se concentrar somente sobre o produto final e o aluno 

passando a ser extensiva aos recursos que influenciam diretamente sobre a aprendizagem. 

Assim, podem ser avaliados também: material didático, sala de aula, prática docente, 

 
43 O termo Unicum é uma expressão de origem latina que significa “único, unidade” (FARIA, 

1962, p. 1036). 

44 As exposições são tidas como espaços de “compartilhamentos de saberes e de produções” 

(BNCC, 2017, p. 191). 
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sistema de ensino, participação da família, etc. Em uma perspectiva luckesiana (GOMES; 

SILVA; MOREIRA, 2016), a avaliação deve ser diagnóstica para apontar o que necessita 

ser revisto, aprimorado e/ou descartado. 

 Dado a instrumentalidade pedagógica do Madonnaro e a opção por uma pedagogia 

por projetos é possível que a atividade de pintar sobre o chão com materiais efêmeros seja 

desenvolvida com alunos de qualquer série. O caráter lúdico dessa prática artística está 

em sintonia com o discurso da BNCC (2017) podendo ser explorada desde a Educação 

Infantil. Basta que a escola tenha um espaço/pavimento um pouco áspero – conforme 

mencionado anteriormente como condição para a prática madonnara – para que possam 

acontecer as aulas de pintura no chão. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta nessa pesquisa foi pensar a desescolarização a partir de um movimento 

interno à própria escolarização de forma que, antes de se aventar novos conceitos, se 

possa entender criticamente o que se tem em realidade. Daí que se recorreu à Barbosa 

(2003b) como contraponto à BNCC (2017). Em suma, o documento oficial até apresenta 

pontos interessantes, mas, por vício político-ideológico, pode não deixar o campo do 

discurso. É quando Barbosa sinaliza sua insatisfação com a homogeneização curricular e 

aponta novas práticas diante da Arte. Portanto, a proposta de desescolarização aqui 

compartilhada pretende repensar as práticas de ensino artístico e não aspirar uma nova 

ideologização das Artes Visuais. Acredita-se que uma mudança conceitual deva ser 

demanda dos alunos e não desenhada e implementada pelos pedagogos de ar-

condicionado – entenda-se aqueles que nunca ou por um curto período estiveram em salas 

de aula e, em investidos de certo poder, de dentro de seus escritórios, (con)fabulam 

soluções e situações para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça. Quando for 

dado aos alunos a oportunidade de se constituírem autônomos, eles mesmos deverão 

decidir como ‘conceituar’ suas novas práticas. Por hora, talvez seja interessante 

desescolarizar as práticas e não o sistema. 

É então que a questão investigativa ‘O que é o Madonnaro?’ se permite um recorte 

que alinha a pesquisa: Pode o Madonnaro ser uma ferramenta de ensino de Artes Visuais 

viável ao contexto da escola? Foi então que se desenhou o objetivo principal da pesquisa: 

apresentar o Madonnaro como instrumento pedagógico para o ensino de Artes Visuais e 

suas ressonâncias para a vida. A partir dele a pesquisa possibilitou conhecer a história, 

refletir suas possibilidades pedagógicas e pensar os caminhos metodológicos para sua 

‘existência’. O que proporcionou resultados de ordem conceitual, reflexivos e 

procedimentais (PCN, 1998; BARBOSA, 2003b; BNCC, 2017). Resultados esses que 

configuraram o Madonnaro como um tema-dobradiça (FREIRE, 1996) a abrir 

oportunidades de trabalho com os mais variados temas. 

Em face dos desdobramentos ao longo dos tempos, quando a técnica de pintura no 

chão passa a atender por ‘Arte de Estrada’, a pesquisa opta por sustentar o Madonnaro 

em sua concepção histórica advinda do uso dos materiais. Materiais esses que são 

acessíveis e demandam pouco investimento facilitando a introdução do Madonnaro 

Storico na escola. 
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Identificada a possibilidade de exploração pedagógica do Madonnaro em sala de 

aula – mais exatamente fora dela – é plausível reconhecer suas funcionalidades 

pedagógicas – material acessível (cacos de tijolos, carvão e giz branco); uso do ambiente 

externo; preservação do espaço físico; caráter lúdico; desenvolvimento da linguagem 

corporal; estímulo à interação social – e artística – simultaneamente ateliê e galeria. Com 

base nisso que é sustentada a relevância de uma publicação que venha a socializar a 

técnica artística do Madonnaro: tornando conhecida sua história, analisando sua 

potencialidade e incentivando a sua prática dentro do espaço escolar. 

 Sendo assim, o Madonnaro torna possíveis aprendizagens não somente no campo 

das Artes Visuais, mas também contribui para ampliar a visão de mundo do indivíduo 

assim como o desenho que faz de si mesmo. É possível sustentar que, se existe uma 

educação em Arte por meio da alfabetização visual, o Madonnaro pode ter sua relevância 

pedagógica no espaço escolar. 

Partindo da necessidade de alfabetização visual em meio a uma cultura construída, 

em parcela considerável, pela imagem, a exploração das reproduções de obras de arte por 

ser um caminho ao conhecimento. Pode a reprodução artística ensinar e democratizar o 

acesso à Arte desde que não seja tida como o original. Há que ser sempre meio e nunca 

finalidade! Em seus primórdios, o Madonnaro fazia uso das reproduções de obras de 

artistas renascentistas. Se por essa época a prática era copista, na escola, a iniciativa arguta 

do professor pode transformar a reprodução em referência. 

Ainda dizendo das metodologias que suportam o Madonnaro foi possível perceber 

a importância da escolha do suporte com porosidade adequada e ausência de qualquer 

resíduo ou material granulado (areia, pedras, etc). A demarcação do espaço, delimitando 

a área para a concepção da obra deve ser considerada. O esboço, com seus traços suaves, 

após a fase do desenho preparatório, é de fundamental importância. O esfumado, tão 

explorado por Da Vinci, é o recurso para a obtenção de volume. Sendo aconselhável partir 

dos tons escuros para os claros. A cor revela não somente a ‘pele’ das coisas, mas traz 

consigo toda uma carga simbólica e semântica – o que seria ampliado quando os pasteis 

enriqueceram a paleta quase monocromática do Madonnaro Storico.  

Talvez, a partir do que foi pesquisado, o melhor caminho para desenvolver ações 

educativas a partir do Madonnaro seja investindo nos projetos. Não projetos aventureiros 

e sem contextualização. Chega de dependurar cartazes de qualquer maneira pela escola e 

conceituar tal ingerência como ‘projeto’. Urge pensar uma pedagogia/metodologia por 

projetos. Algo que tenha início, meio, fim e posteridade. Porém, para isso, um projeto não 
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pode abrir de constantes avaliações e reavaliações. Pensado com clareza e objetividade, 

um projeto pode se dar em uma única aula ou se estender por tempo maior. Seja qual for 

o tempo de duração, um projeto com o Madonnaro atende a qualquer idade, série ou 

escola.  

Ressiginificar o universo escolar conferindo ao professor e ao aluno seus papeis 

sociais deve ser a bandeira a ser levantada por quem acredita na Educação. Investir na 

aprendizagem do aluno e na formação contínua do professor necessita ser uma prioridade. 

Pode ser o investimento na formação do professor que o tornará sujeito de ensino em um 

processo de conversão da “experiência do prazer da Arte” (BARBOSA, 2003b) em 

aprendizagem essencial (BNCC, 2017). 

Pensando em engrossar esse discurso e atuar para a prática dessa (re)avaliação do 

processo de ensino de Artes Visuais que se desenhou o livro em questão nesse artigo. A 

fim de tornar conhecida a história do Madonnaro, a publicação traria nos primeiros três 

capítulos uma contação histórica do Madonnaro desde seus primórdios até suas 

transformações técnicas e conceituais dos dias de hoje. O quarto capítulo seria dedicado 

às reflexões quanto às práticas de ensino de artes visuais a partir do uso de imagens. Se 

estruturando em uma publicação que recorre à metodologia da Abordagem Triangular 

(BARBOSA, 2003a) para atingir os objetivos de tornar conhecida a técnica artística por 

aqui.  

Assim, apresentando o Madonnaro e suas potencialidades pedagógicas, se acredita 

que um produto educacional em forma de livro venha a servir de referência para futuras 

pesquisas e ações na área de educação, especificamente em Artes Visuais e suas 

transversalidades (PCN, 1998). Tornando ainda, o Madonnaro em uma técnica de 

expressão artística viável ao contexto da escola. Contribuindo assim, de maneira freiriana, 

para a transformação suporte (mundo) em existência (vida). Possibilitando que a vida 

deixe de ser biologia para se fazer biografia (FREIRE, 1996).  
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RESUMO 

 

Este Produto Educacional, tem como objetivo apresentar o Madonnaro como instrumento 

pedagógico para o ensino de artes visuais e suas ressonâncias para a vida. A partir disso 

conhecer a história do Madonnaro; refletir sobre as possibilidades pedagógicas do 

Madonnaro na escola; e pensar os caminhos metodológicos que viabilizem a exploração 

do Madonnaro na escola. A estrutura do livro, o produto educacional em questão, foi 

pensada a partir de uma divisão em quatro capítulos mais apresentação, introdução e 

conclusão. No primeiro capítulo tem por objetivo tratar do Madonnaro e sua 

contextualização histórica. O próximo capítulo apresenta a cidade de Curtatone como o 

‘chão’ onde o Madonnaro encontrou suporte para sua prática. Pensando em refletir sobre 

a prática Madonnaro entre o efêmero (alterações conceituais) e o perene (procedimentos 

técnicos) é que se desenha o terceiro capítulo. O quarto e último capítulo constam 

reflexões quanto às práticas de ensino de artes visuais a partir do uso de imagens. Por 

entre os capítulos se pretende a desescolarização do ensino de Artes Visuais; a reflexão 

sobre conteúdos transversais; e a exploração dos diálogos interdisciplinares. Se 

constituindo, assim, em uma oportunidade de educação através da Arte que se utilize da 

alfabetização visual por meio de uma pedagogia dos projetos para a formação autônoma 

do indivíduo. Espera-se que apresentando o Madonnaro em sua dimensão histórica, 

contextual e prática tornar conhecida a técnica artística por aqui. Contribuindo, dessa 

maneira, para o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas para o ensino de Artes 

Visuais e suas ressonâncias transversais. 

 

 

PALAVRAS CHAVES: Artes Visuais. Desescolarização. Ensino Artístico. Madonnaro. 
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Introdução 

 

Uma vez que o Madonnaro sempre suscita curiosidade por se apresentar como 

uma técnica de arte desconhecida e considerando sua potencialidade pedagógica é que 

se pretende uma publicação em forma de livro como produto educacional. Por 

conseguinte, é necessário conhecer sua história e sua contextualização cultural. 

Acredita-se que um trabalho nesse sentido venha a servir de referência para futuras 

pesquisas e ações na área de educação, especificamente em artes visuais, contribuindo 

assim, de maneira freiriana, para a transformação suporte (mundo) em existência 

(vida). Possibilitando que a vida deixe de ser biologia para se fazer biografia (FREIRE, 

1996). 
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Justificativa 

 

Transcorria o século XVI quando mendicantes resolvem, reproduzir imagens da 

Madonna pelo chão durante as festividades em honra da Mãe de Jesus. Eis porque o 

nome ‘Madonnaro’ para a prática e ‘madonnaro’ para classificar aqueles reproduziam 

tais imagens. Aproveitando o contexto religioso, mercantil e cosmopolita de Veneza 

aqueles mendicantes conseguiam uns trocados para sua sobrevivência. Para a execução 

daquelas imagens efêmeras, os mendicantes lançavam mão de cacos de tijolos, carvão, 

gesso e alguma terra colorida. Materiais estes que podiam ser encontrados pelo 

caminho. Surgia assim, a prática do Madonnaro. É então que se faz importante 

conhecer a história e as possibilidades pedagógicas do Madonnaro para sua inserção 

na escola e na prática do professor. 
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CARTA AO PROFESSOR 

 

Amigo professor..… 

 

Meu lugar de enunciação para dirigir-lhe as palavras que seguem é a sala de 

aula. Falo dali… Um espaço de tantas interações, oportunidades, decepções, estresses… 

Um espaço intenso! Mas também um espaço que não cabe mais como único no processo 

de educação. Nunca foi tão necessário como nos dias de hoje, quando o espaço virtual 

se faz um ‘adversário’ tão poderoso, estimular o aluno a vivenciar a educação fora da 

sala de aula. O ser humano precisa reaprender a viver in loco. 

É nesse sentido que o Madonnaro tem enriquecido a minha prática de ensino de 

Artes Visuais. Desde o momento que me deparei com a técnica de pintura no chão com 

materiais efêmeros como o carvão, o giz branco e o tijolo senti a oportunidade de 

desescolarizar a ‘educação artística’. Uso o termo para provocar uma reflexão quanto ao 

que tem sido a educação bancária voltada às Artes Visuais. Tendo como parâmetro o 

espaço ‘confessional’ da sala de aula, os alunos não aguentam mais as intermináveis 

aulas de história da Arte – com “h” minúsculo porque os alunos querem ser ‘artistas’ e 

não escribas.  

O livro que trago não é a salvação das aulas de Artes Visuais. Não o concebi como 

uma cartilha. Quem espera um passo a passo detalhado com desenhos, planos de aula 

e outras facilidades vai se decepcionar. Por se tratar de uma primeira publicação quanto 

ao tema julguei necessário me deter na delimitação histórica do Madonnaro: o 

surgimento, o reconhecimento e sua materialidade. Um capítulo foi direcionado a 

pensar a problemática do ensino de Artes Visuais no Brasil. Pensei o livro como uma 

introdução do tema ao contexto da educação nacional. 

Em tempos de avanço do dialeto das redes sociais a ideia foi compartilhar as 

experiências para que você pudesse curtir e comentar com seus amigos, colegas de 

profissão e até alunos sobre o Madonnaro. Possibilitando assim, contribuir para 

dinamizar suas aulas a partir do uso de materiais inusitados e a exploração de espaços 

tão alternativos. Obrigado por você acreditar no nosso livro adquirindo um exemplar e 

ainda adotar o Madonnaro como prática artística em sala de aula. Retorne-me com 

suas críticas, comentários, relatos de experiências e trocas de ideias.  

Espero ter colaborado à sua prática pedagógica com o que escrevi nesse livro. Um 

abraço! 

 

O Autor 
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Informações Gerais  

 

O livro sobre o Madonnaro como produto educacional: uma breve apresentação 

 

Fig. 01 – Esboço para a capa do livro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Desenho autoral, 2015. 

 

A ideia do livro como produto educacional tomou forma a partir da percepção do 

quanto o Madonnaro poderia contribuir ao ensino de arte e à prática pedagógica do 

professor. Para essa contribuição seria necessário tornar conhecido o Madonnaro. Tem-

se por objetivo que a publicação possa fornecer o conhecimento, a reflexão e a metodologia 

para a inserção do Madonnaro no universo escolar. Seja para a aprendizagem do aluno 

assim como para a formação contínua do professor. 

 É gritante que a educação precisa ser redimensionada. Há tempos que esse 

patrimônio humano perdeu sua configuração. Incluso nisso está o ensino de Artes 

Visuais. A escola, reconhecido espaço de educação, deixou de ser local de pronunciação 

para se transformar em palco de representações demagógicas. Tanto o professor quanto 

o aluno foram condicionados, em seus papeis sociais, a compor a cena montada por um 

sistema ideológico verticalizado. Carecendo assim, ambos, de iniciativas que venham 
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a enriquecer suas práticas e vivências ressignificando suas individualidades dentro 

de um contrato didático45 (PCN, 1998).  

A BNCC (2017) fala de investimento na formação docente para impulsionar as 

aprendizagens essenciais em um projeto de formação integral. Já Barbosa (2003a) 

menciona “ação inteligente e empática do professor” para ressaltar o protagonismo deste 

no ato de ensinar. Portanto, o investimento na formação do professor pode torná-lo 

sujeito de ensino em um processo de conversão da “experiência do prazer da Arte” 

(BARBOSA, 2003b) em aprendizagem essencial (BNCC, 2017). Endossando o 

discurso de Barbosa (2003) se acredita nesse livro como um propositor de novos 

horizontes sem que isso implique receitas prontas a serem seguidas sem um mínimo 

de contextualização.  

A estrutura do livro, o produto educacional em questão, foi pensada a partir de 

uma divisão em quatro capítulos mais apresentação, introdução e conclusão. No 

primeiro capítulo tem por objetivo tratar do Madonnaro e sua contextualização 

histórica. Pretende-se abordar o início Madonero quando a prática de reproduzir ícones 

da Madonna estava atrelada ao comércio e à religião. Nesse contexto, logo o artista 

madonnaro viria a se constituir um divulgador da fé cristã. Por onde andava deixava 

vestígios da Santa Igreja na figura de Maria. Até que, a partir da geração pós-guerra, 

uma nova estrada é aberta ao Madonnaro. As imagens deixam de ser somente sacras 

para trazer em paralelo reproduções conhecidas da História da Arte. É quando os 

artistas recém-formados pela Academia se interessam pela arte de pintar no chão e 

levam não somente as reproduções laicas, mas também emprestam as técnicas 

aprendidas ao longo do curso de pintura. O que modifica a prática ‘primitiva’ do 

Madonnaro (COELHO, 2015). 

 

Fig. 02 – Vista aérea do local onde é realizado o Encontro de Madonnaros (COMUNE 

DI CURTATONE).  

 

 
45 Nos PCN’s (1998, p. 93), o contrato didático vai determinar a disponibilidade e a 

responsabilidade dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem: “O contrato didático é a 

determinação, explícita ou implícita, do que compete a cada um, professor e aluno, no processo 

de ensino e de aprendizagem, ou seja a responsabilidade de gerenciar como cada um age diante 

do outro e do saber.” 
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A cidade de Curtatone é o ‘chão’ onde o Madonnaro encontrou suporte para sua 

prática. Tem início o segundo capítulo. Nele se fará saber sobre o santuário em honra 

da Madonna, do ano 1406, onde tudo começou. No perímetro do santuário acontece, 

desde 1425, a Feira das Graças que, em seu início, tinha por função proporcionar aos 

peregrinos um ponto de descanso, alimentação e abastecimento. Com o passar dos 

anos a feira foi crescendo e se estabelecendo como ‘parte’ do santuário e da festa ali 

celebrada. Na década de 1970, dada a referência que se tornara a feira como ponto de 

encontro e reunião de pessoas, a tradição do Madonnaro inicia sua trajetória rumo ao 

reconhecimento como Arte. É quando passam a ser organizados anualmente os 

encontros de madonnaros tornando a localidade em uma galeria de arte a céu aberto. 

A divulgação do evento e sua consequente internacionalização acabam por tornar 

conhecido o Madonnaro em várias partes do mundo.  

 

Fig. 03 – O Madonnaro e a reprodução como referência.  Fonte: acervo do autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Pensando em refletir sobre a prática Madonnaro entre o efêmero e o perene é que 

se desenha o terceiro capítulo. Seu conteúdo aborda desde a cidade cosmopolita de 

Veneza como um pretexto histórico para se falar de um contexto renascentista até a 

técnica e a perenidade dos procedimentos de execução da técnica. No intervalo se pensa 

a postura diante das reproduções como referências: se copiando modelos ou modelando 

cópias. Ainda o chão como suporte funciona como metáfora da transformação de 
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espaços em mundo. A materialidade existe para dar conta da duração de um momento. 

A transição conceitual – e até paradoxal – entre o efêmero e o perene é que constroem a 

identidade do Madonnaro. 

O quarto capítulo constam reflexões quanto às práticas de ensino de artes visuais 

a partir do uso de imagens. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) é o 

documento plural e contemporâneo a orientar a educação nacional. Pensado como 

referência nacional, o documento é tido por muitos como um discurso demagogo e 

paradoxal quando suas boas intenções tendem a não deixar o papel. As propostas 

existentes ali são problematizadas a partir da visão dissonante de Ana Mae Barbosa 

(2003b) – para quem os currículos nacionais são uma forma de homogeneizar o 

conhecimento. Problematização essa que pode produzir inquietações quanto ao ensino 

de Artes Visuais provocando uma espécie de desescolarização das práticas escolares de 

arte.  

 

Fig. 04 – O Madonnaro em parceria com a aula de Química. Fonte: acervo do autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Então, dentro das possibilidades pedagógicas através do Madonnaro, 

considerando a desescolarização do ensino de Artes Visuais, é proposto uma reflexão 

sobre alguns conteúdos transversais e interdisciplinares possíveis de serem 

trabalhados a partir daquela técnica. A linguagem corporal, a interação social, a ideia 

de espaço social, a violência patrimonial e a sustentabilidade estão entre esses 

conteúdos. O diálogo com outras disciplinas envolve a relação com a História, a 

Matemática, a Educação Física e outras mais. Constituindo assim, uma oportunidade 
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de educação através da Arte que se utilize da alfabetização visual como meio para a 

formação autônoma do indivíduo. 

 

Fig. 05 – Projeto realizado com alunos do Instituto de Educação Dep. Luiz Pinto, à 

época uma unidade escolar estadual, em Valença (RJ), tendo o patrimônio cultural da 

cidade como foco. Fonte: acervo do autor. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Quando da metodologia se fala desde o estudo preparatório até a teoria das cores. 

Passando pelo suporte, quadrícula, esboço, esfumado, referência e materiais. Todos 

esses conteúdos de Artes Visuais que podem ser trabalhados por meio dos projetos 

(MATTOZZI, 2009?) que podem acontecer em uma única aula ou por tempo mais 

extenso. A opção pelos projetos pode fazer com que a atividade de pintar sobre o chão 

com materiais efêmeros seja desenvolvida com alunos de qualquer série, idade ou 

escola. 

Espera-se que apresentando o Madonnaro em sua dimensão histórica, contextual 

e prática – evocando uma metodologia desenhada com linhas da Abordagem 

Triangular (BARBOSA, 2003a) – se possa atingir os objetivos de tornar conhecida a 

técnica artística por aqui. Oferecendo, dessa maneira, o suporte para o desenvolvimento 

de novas práticas pedagógicas para o ensino de Artes Visuais e suas ressonâncias 

transversais. 
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