
 

COLÉGIO PEDRO II 

 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 

Programa de Residência Docente 

 

 

 

 

Suelen Gonçalves da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE CONTEMPORÂNEA COMO TEMÁTICA PARA 

O ENSINO DAS ARTES VISUAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2018 



 
 

 
 

Suelen Gonçalves da Silva 

 

 

 

 

 

 

ARTE CONTEMPORÂNEA COMO TEMÁTICA PARA O 

ENSINO DAS ARTES VISUAIS 

 

 

 

 

 

 

Produto Acadêmico Final apresentado ao 

Programa de Residência Docente, vinculado à 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 
Extensão e Cultura do Colégio Pedro II, como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Especialista em Docência da Educação Básica 

na Disciplina Artes Visuais. 

 

 

 

Coordenador: Simone da Silva Salgado 

 

Orientador/Supervisor: Eliane Mattozo de Mattos 

 

Campus de atuação no Colégio Pedro II: São Cristovão I 

 

Área/Disciplina: Artes Visuais 

 

Instituição de Origem: Escola Municipal Dalva de Oliveira 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2018 



 
 

 
 

 

 
 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

BIBLIOTECA PROFESSORA SILVIA BECHER 

 

CATALOGAÇÃO NA FONTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pela Bibliotecária Simone Alves – CRB7 5692. 

 

 

 

 

 

S586      Silva, Suelen Gonçalves da   

                    Arte contemporânea: uma abordagem para o ensino das artes visuais / 
Suelen Gonçalves da Silva. – Rio de Janeiro, 2018. 

                     41 f. 

  

          Produto Acadêmico Final (Especialização em Artes Visuais) – 

Colégio Pedro II. Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura. Programa de Residência Docente. 

       Orientador: Eliane Mattozo de Mattos. 

 

                    1. Artes visuais – Estudo e ensino. 2. Arte contemporânea. 3. 

Abordagem triangular. I. Mattos, Eliane Mattozo de. II. Título.                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                        CDD 700                                                                                  

 

   

 



 
 

 
 

 

Suelen Gonçalves da Silva 

 

 

 

 

 

ARTE CONTEMPORÂNEA COMO TEMÁTICA PARA O ENSINO DAS ARTES 

VISUAIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em: _____/_____/_____. 

 

 

 

 

Profª Mestra Eliane Mattozo de Mattos 

 Colégio Pedro II 

 

 

 

Profª Mestra Viviane Viana de Souza 

Colégio Pedro II 

 

 

Prof. Doutor Jorge Luiz Marques de Moraes  

 Colégio Pedro II 

Produto final apresentado ao Programa de 

Residência Docente, vinculado à Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do 

Colégio Pedro II, como requisito parcial para 
obtenção do título de Especialista em Docência 

da Educação Básica na Disciplina Artes Visuais. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta pesquisa aos funcionários e alunos, 

de 2012 a 2018, da Escola Municipal Dalva de 

Oliveira.  

 

 



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço primeiramente à minha mãe, Zeni, que me ensinou que poderia ser o que eu 

quisesse bastava dedicação. E nunca me disse que não poderia fazer algo por ser mulher. 

 Agradeço ao meu pai, Sergio, por todas as horas extras e ausências para que fosse 

possível bancar uma escola que julgava boa. Meus pais acreditavam que através dos estudos e 

do conhecimento, eu alcançaria a liberdade. 

 Agradeço aos dois, mãe e pai, por sempre acreditarem e investirem em mim. Sei que 

não é fácil me entender, mas obrigada por tentarem e apesar de tudo, terem me deixado 

expressar quem sou. 

 Agradeço à minha orientadora, Eliane Mattozo, por não ter desistido de mim. E acima 

de tudo, por ser essa inspiração de arte educadora. Sou muito grata por todo o conhecimento 

que me passou, nas frases duras e nas carinhosas também, entre risadas com lanchinhos ou 

broncas individuais. Além de orientadora é minha amiga de trabalho, o que deixou confusa 

nossa relação, pelo menos para mim não foi fácil. Mas tenho muita admiração pela 

profissional e por sua generosidade em compartilhar com quem queira seus conhecimentos. 

 No caminhar deste programa, resolvi casar, e ansiosa que sou, foi tudo para ontem. E 

não poderia deixar de agradecer ao meu marido, Vinicius, por ajudar-me no controle e 

manutenção da calma, para não sofrer por antecedência, e que sempre esteve ao meu lado com 

palavras de incentivo e carinho, para que eu chegasse ao final desta especialização. Obrigada 

por me abraçar quando as crises de ansiedade surgiam, e o choro, ataque cardíaco, 

tremedeiras... sem explicação apareciam. Por me acompanhar diversas vezes ao hospital. E 

acima de tudo obrigada por me aceitar como sou e como tem dado para ser. Você defendeu o 

mestrado nesse meio tempo também, revezamos a solidão no computador. Obrigada por 

mostrar-me que tudo bem não ser perfeita, errar o sal e não varrer a casa todo dia. Obrigada 

por retirar “pesos” que há anos estavam sobre meus ombros. 

 Quero agradecer a todos da Escola Municipal Dalva de Oliveira, onde aprendi o pouco 

que sei sobre docência. Onde encarei os primeiros desafios, não só em sala de aula, mas 

também não conseguir pegar almoço por acharem que era aluna. Carinho eterno pela Família 

Dalva. E claro, agradecer aos alunos que tive até hoje, pois são eles o meu termômetro. 

E por fim, agradecer a Escola de Belas Artes da UFRJ, minha querida EBA, onde as 

coisas passaram a fazer sentido, com o início do meu fortalecimento, quando em uma aula de 

musicalização, percebi que o magistério era o que eu realmente queria. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivia o Brasil, exatamente, a passagem de uma 

para outra época. Daí que não fosse possível ao 

educador, então, mais do que antes, discutir o 

seu tema específico, desligado do tecido geral do 

novo clima cultural que se instalava, como se 

pudesse ele operar isoladamente. 

 (Paulo Freire) 



 
 

 
 

RESUMO 

 

SILVA, Suelen Gonçalves. Arte Contemporânea como temática para o ensino das Artes 

Visuais. 2019. 45 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação 

Básica na Disciplina Artes Visuais) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

Este trabalho investiga a utilização da Arte Contemporânea como temática para o ensino das 

Artes Visuais. Tem como objetivo mostrar que esse tipo de abordagem é mais rico e mais 

amplo, que ajudaria na compreensão da arte atual, do contexto em que os alunos estão 

inseridos e também um entendimento pessoal. É do tipo pesquisa-ação e tem abordagem 

qualitativa. Se baseia na Metodologia Paulo Freire, na Abordagem Triangular e nas ideias 

apresentadas por Marina Menezes (2007) e bell hooks (2017). Não foram realizadas todas as 

etapas que a pesquisa propõe. Apesar desse fato os resultados foram positivos, mas é preciso 

mais planejamento e mudanças. Essa pesquisa conclui que a Arte Contemporânea é um bom 

caminho para alcançar os objetivos que foram propostos. Também concluímos que, para 

alcançar uma educação de caráter mais humanizado e não apenas intelectual, é preciso 

assumir erros e rever sempre as ações do docente, estando sempre aberto para aprender 

enquanto ensina. Uma prática aberta, que permita correções. 

 

Palavras-chave: Arte Educação. Arte Contemporânea. Abordagem Triangular. Ensino 

Fundamental. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho é fruto de pesquisa desenvolvida para o curso do Programa de 

Residência Docente (PRD) da Pró-reitoria de Pós-graduação, Extensão e Cultura, do 

Colégio Pedro II e pretende estabelecer um diálogo entre as ideias apresentadas por 

Marina Menezes (2007) em sua dissertação com as aulas de Artes Visuais, 

desenvolvidas com as turmas do 9º ano da Escola Municipal Dalva de Oliveira, 

localizada no bairro de Realengo, na cidade do Rio de Janeiro. 

 No decorrer dos anos, a experiência acumulada como docente em Artes Visuais, 

foi possível constatar que a Arte Contemporânea é vista pela maioria das pessoas - aqui 

referindo-se ao público em geral e também aos professores de Artes - como o “Bicho 

Papão”, percebe-se uma certa dificuldade na abordagem sobre o assunto. É possível que 

isso ocorra por falta de conhecimento sobre esse tipo de arte, que é muito ampla. 

Menezes (2007, p.8), ao apontar algumas características diversas sobre a Arte 

Contemporânea, afirma que não é fácil discursar sobre a mesma: 

Tratar da arte contemporânea também não é um empreendimento fácil. A 

busca pelas certezas parece levar sempre para a constatação da incerteza. A 

arte contemporânea é uma produção muito heterogênea, podendo ser 

caracterizada pela pluralidade de manifestações que se realizam nos mais 

diversos meios, matérias, temas e espaços que contribuem na indefinição de 

conceitos que possam configurar um estilo ou uma estética contemporânea.  

No século XX, quando ocorriam diversas mudanças no campo artístico, com 

todos os “ismos” das Vanguardas Europeias, já surgia o movimento que é chamado até 

os dias atuais de Arte Contemporânea. Esse tipo de arte é amplo em vários aspectos, por 

exemplo: o período e as linguagens utilizadas. Um outro motivo passível de dificultar a 

compreensão dessa arte, é a possibilidade do artista se utilizar de qualquer linguagem 

artística. Como se não bastasse o uso de diversas técnicas artísticas, o francês, Marcel 

Duchamp com seus readymades e os artistas de meados dos anos 50, como Jasper 

Johns, com suas assemblages, possibilitaram a utilização de objetos reais para 

representar a eles mesmos ou não, como nos revela Archer (2001, p.3-4): 

Duchamp inventara o termo “readymade” para descrever os objetos 

fabricados em série que ele escolhia, comprava e, a seguir, designava como 

obras de arte.  

 

Existe duas idéias-chave amalgamadas à palavra “assemblage”. A primeira é 

a de que, por mais que a união de certas imagens e objetos possa produzir 

arte, tais imagens e objetos jamais perderam totalmente sua identificação com 

o mundo comum, cotidiano, de onde foram tirados. A segunda é a de que 

essa conexão com o cotidiano, desde que não nos envergonhemos dela, deixa 
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o caminho livre para o uso de uma vasta gama de materiais e técnicas até 

agora não associados com o fazer artístico 

 

Não cabe aqui citar todos os motivos para a dificuldade em aceitar e entender a 

Arte Contemporânea. Mas cabe levantar a questão: Não seria mais fácil aceitá-la se esta 

fosse trabalhada desde o Ensino Fundamental?  

Menezes (2007) mostra que a finalidade das aulas de artes é trabalhar a própria 

arte. Não uma arte fechada, mas sim com um olhar aberto e consciente de que a arte é 

um campo de conhecimento. E junto a isso temos a fala de Canton (2009, p.15): 

Artistas e pensadores substituem a noção de Política, com “P” maiúsculo 

mesmo, pelas micropolíticas – a saber, uma atitude focada em questões mais 

específicas e cotidianas, como gênero, a fome, a impunidade, o direito à 

educação e à moradia, a ecologia, enfim, tudo aquilo que nos diz respeito e 

nos faz viver em sociedade. 

Esses conhecimentos múltiplos contidos dentro da arte, no olhar dessa pesquisa, 

devem ser trabalhados em sala de aula como estrutura para a compreensão de mundo. 

Com base nisso, o objetivo ao apresentar a Arte Contemporânea aos alunos do 9º ano, é 

a possibilidade de abertura para a abordagem de questões do cotidiano – micropolíticas 

–vivenciadas pelos alunos, pois ao investigar obras contemporâneas é possível gerar 

reflexões pessoais, levando-os a se perceberem como indivíduos críticos dentro da 

sociedade. Como assim? Que eles identifiquem sua posição, sua identidade de um modo 

geral, isto é, seu lugar social, étnico-racial, sexual, seu gênero, sua classe.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho é mostrar através do resultado de reflexões e produções 

artístico/teóricas dos alunos do 9º ano que o uso da Arte Contemporânea, como temática 

para o ensino das Artes Visuais, é mais rico e mais amplo, e não só ajudaria na 

compreensão da arte atual, do contexto a que estão inseridos, como também de um 

entendimento pessoal. Pois o contato com esse tipo de arte pode abrir vias de acesso 

para uma autorreflexão e auto compreensão do lugar deles – alunos – como indivíduos 

sociais.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Estreitar a relação entre Arte e vida; 

 Possibilitar reflexões e construção de pensamentos que auxiliem os alunos 

a identificar seu lugar e sua posição dentro da sociedade. 

 Apresentar diversos movimentos artísticos da História da Arte partindo de 

um diálogo com a Arte Contemporânea; 
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3 JUSTIFICATIVA 

Para compreender a escolha do tema é importante me apresentar. Cheguei, com 

vinte e dois anos, à rede municipal de ensino do Rio de Janeiro recém-formada, onde, 

em fevereiro de 2018, completei seis anos atuando na mesma unidade escolar. 

Na universidade tive aulas de teoria da arte e da educação, de práticas sobre as, 

ditas, belas artes; além de música (flauta doce), canto coral e teatro, já que o programa 

do curso da graduação seguiu o antigo currículo escolar polivalente, no qual Educação 

Artística englobava as diversas linguagens do seu campo.  

Ao cursar a disciplina de Teoria e História da Arte, que trata do período da Arte 

Contemporânea, fui apresentada a um texto sobre readymade escrito por Venâncio Filho 

(1986); texto esse que me introduziu no universo do artista plástico francês Marcel 

Duchamp. Esse foi o estímulo que despertou em mim o desejo de investigar e 

compreender a obra do citado artista e assim levar a respeitar, aceitar e compreender as 

múltiplas possibilidades da Arte Contemporânea. 

Apesar das divergências, era (e ainda sou) apaixonada pela Escola de Belas Artes 

(EBA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde me formei. Ali meu 

mundo se expandiu, me encontrei, passei a me sentir fazendo parte da sociedade.  

Meu corpo sempre foi um objeto de comunicação, ou seja, sempre o utilizei para 

demonstrar quem sou, como estava, o que pensava; mas isso tudo com uma certa 

insegurança e sem ter uma total compreensão. A EBA e os lugares os quais me 

proporcionou conhecer, ajudaram a afinar o relacionamento com meu corpo e 

compreender que ele fala e pode, penso que deve, ser usado como um objeto 

comunicador. Meu corpo é minha bandeira, meu estandarte que anuncia quem sou e a 

que vim. Meu corpo revela minha militância. 

Voltando ao contexto desse trabalho, ao atuar, em 2017, nos Anos Finais do 

Ensino Fundamental na Escola Municipal (E.M.) Dalva de Oliveira, atendi as turmas de 

6º, 8º e 9º anos. No ano de chegada à unidade escolar, 2012, essa atendia da Educação 

Infantil até o 9º ano. Em 2017, a unidade escolar passou a atender do 3º ao 9º ano.  Com 

os novos projetos da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME-RJ), 

pretende-se que a E.M. Dalva de Oliveira no ano de 2020 atenda apenas os Anos Finais 

do Ensino Fundamental, tornando-se um Ginásio Carioca.  

Agora será apresentado o perfil dos alunos que são atendidos nos Anos Finais do 

Ensino Fundamental, já que para realizar essa pesquisa foram escolhidas as turmas de 9º 
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ano. Importante registrar que o perfil a ser traçado aqui, não representa a totalidade dos 

alunos atendidos pela E. M. Dalva de Oliveira no ano da realização dessa pesquisa.  

De um modo geral, os alunos se relacionam bem, não há um perfil de conflito 

entre eles. Observa-se também uma liberdade em relação à sexualidade, pois a 

orientação sexual deles não é um motivo de exclusão e/ou divisão dos grupos. A 

maioria dos alunos é negra, e a minoria de pele branca e/ou mais clara não é 

privilegiada por isso dentro da unidade escolar. Não é notado por mim, como 

professora, um tratamento distinto entre os alunos, devido às cores de suas peles. A meu 

ver, eles lidam naturalmente com as diferenças, o que me orgulha e me fascina. 

Tendo em vista que não tive aulas de Artes Visuais no Ensino Médio e no Ensino 

Fundamental, nesse último apenas Desenho Geométrico, e sem experiência anterior 

como docente, parti da vivência que tive na academia, adotando a História da Arte como 

premissa e com a análise das propostas para cada seguimento do Ensino Fundamental 

contidas nas Orientações Curriculares (2010). Optei por seguir uma linha do tempo 

histórica, trabalhando os movimentos artísticos que mais tiveram destaques nos estudos 

dentro da EBA e de aporte teórico para as aulas, optei por autores como Argan – Arte 

moderna – e os irmãos Janson – Iniciação à História da Arte. Importante pontuar que as 

Orientações Curriculares (Rio de Janeiro, 2010) da Secretaria Municipal de Educação 

do Rio de Janeiro (SME-RJ), propunham o uso dos três eixos – leitura da imagem / 

apreciação estética e fazer artístico / texto imagético – para desenvolver o trabalho 

pedagógico em Artes Visuais. 

Após 4 anos, passei a questionar a prática de ensino que adotei para dar conta das 

Orientações Curriculares e percebi que não refletia meus ideais e não dava conta do que 

julgava ser importante para aquela comunidade escolar. Em 2014 foi publicada uma 

revisão do documento. No ano seguinte, fui a um encontro da área para apresentação da 

2ª versão das Orientações. Ao receber o novo documento, notei que havia passado 

despercebido um trecho que fomentaria meus ideais, e me permitiria seguir com o 

desejo de mudança sem que rompesse com a instituição na qual atuo. O trecho, 

referenciado anteriormente, diz: 

De forma colegiada, aceitamos o desafio de elaborar uma proposta 

pedagógica aberta, para que o professor trilhasse seu próprio caminho, 

elaborando, com seus pares e alunos, projetos de trabalho contextualizados e 

significativos, estabelecendo conexões entre objetivos, conteúdos e 

habilidades, de acordo com as características do desenvolvimento humano e 

as necessidades socioculturais de cada grupo-turma, em interface com o 

projeto político-pedagógico de cada escola. (RIO DE JANEIRO, 2014, p.6) 
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Envolvida com os alunos e com o grande desejo de ajudá-los a se assumirem 

sujeitos de um processo, a partir do desenvolvimento de autoconfiança (Paulo Freire, 

2015) e identificarem seu lugar de fala (Djamila Ribeiro, 2017), querendo sempre 

compartilhar com os discentes o que aprendia e também com meus colegas de profissão, 

resolvi que a pesquisa deveria focar em uma abordagem para o ensino das Artes 

Visuais, no qual conseguisse abranger minhas necessidades, enquanto professora, e dos 

alunos. Ou seja, o desejo de utilizar todo o potencial da Arte que foi revelado por 

Barbosa (1994, p.3 e 4): 

Não apoio o “deixar de fazer” que caracterizou o modernismo da arte-

educação, mas busco uma abordagem que torne a arte não só um instrumento 

do desenvolvimento das crianças, mas principalmente um componente de sua 

herança cultural. 

Para isso precisamos da apreciação, da história e do fazer artístico associados 

desde os primeiros anos do 1º grau. 

Arte não é apenas básico, mas fundamental na educação de um país que se 

desenvolve. Arte não é enfeite. Arte é cognição, é profissão, é uma forma 

diferente da palavra para interpretar o mundo, a realidade, o imaginário, e é 

conteúdo. Como conteúdo, arte representa o melhor trabalho do ser humano. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Como dito no tópico anterior, o encontro com a obra de Marcel Duchamp nas 

aulas de Teoria e História da Arte, foi algo importante e significativo, mas não o 

suficiente. Esse contato abriu uma porta de aceitação pessoal para Arte Contemporânea. 

Porém, a compreensão maior dessa arte se deu com o estreitamento da relação com o 

artista francês ao ler o livro Marcel Duchamp: engenheiro do tempo perdido, em que 

Pierre Cabanne (2008) entrevista Duchamp, e posteriormente com a leitura de 

Duchamp: uma biografia (Tomkins, 2013). Sua visão de arte, de vida, de mundo mudara 

e uma paixão pelo artista francês e pelas Artes Conceitual e Contemporânea se iniciou, 

além do recorrente desejo de compartilhar esses conhecimentos. 

Na Escola de Belas Artes da UFRJ, no curso de Licenciatura é impossível se 

formar sem ter ouvido falar e/ou lido textos de Ana Mae Barbosa e sua Abordagem 

Triangular. Abordagem essa que prevê três ações – contextualização, leitura e produção 

artística. Cabe dizer que as Orientações Curriculares da SME-RJ quando fazem menção 

aos três eixos temáticos (como citado no capítulo anterior) estão fazendo alusão à 

Abordagem Triangular, e obviamente, na bibliografia do documento constam textos de 

Ana Mae Barbosa para embasar o método proposto. 

Ana Mae Tavares Bastos Barbosa, graduada em Direito, mestre em Arte Educação 

e doutora em Humanistic Education, foi quem deu luz para a Arte Educação dentro das 

escolas. Quem lutou, e ainda luta, pela educação através da arte. Quem enxergou o 

potencial da Arte nas escolas, para além da criatividade, um potencial crítico e 

transformador. E sua luta também vai contra a ideia de que só a elite pode produzir arte.  

“Des + hierarquizar é uma das estratégias dos Estudos Visuais hoje”, afirma Ana 

Mae em Barbosa (2010, p.24).  

Quando concebida em 1991, a Abordagem Triangular foi batizada de 

Metodologia Triangular. Ana Mae a revisou pela primeira vez em 1998 e trocou seu 

nome. Mas só em 2009, na 7ª edição de A Imagem do Ensino da Arte, é que a autora se 

animou para atualizar diretamente a Abordagem Triangular. Essa demora está 

relacionada aos inúmeros equívocos provocados pelas diversas interpretações da 

Abordagem Triangular. Como citado em Barbosa (2010, p.10): 

Foram muitas as distorções da Abordagem Triangular, algumas mal-

intencionadas com o propósito de destruir, apresentando-a como releitura e a 

releitura como cópia, outras por falta de conhecimento mesmo.  



16 
 

 

Se uma figura tão importante para a Arte Educação, como é Ana Mae, voltou atrás 

e repensou os conceitos escritos por ela, imagine as práticas da sala de aula. A 

necessidade de mudança é latente, os grupos de alunos são heterogêneos, a relação deles 

com o espaço escolar vai se transformando com o passar do tempo, as comunidades 

escolares mudam de perfil dependendo da sua localidade geográfica, entre outros tantos 

motivos. Aos professores cabe parar, rever e recriar suas práticas. Analisar o que deu 

certo e o que não deu; o que pode ser aplicado em uma determinada turma e em outra 

não, e assim por adiante.  

No livro, Ensinando a transgredir: A educação como prática libertadora (hooks, 

2017), fica nítida a necessidade de se transformar como educador para transgredir a 

prática de ensino e assim vir a transformar o estudante, ou melhor, é preciso que os 

professores se libertem para gerar mudanças e transformações. Professores flexíveis 

juntamente com uma prática de ensino aberta. Contudo, não basta mudar a metodologia, 

é preciso mudar os exemplos que serão apresentados aos alunos. Os professores devem 

romper, em alguns momentos, com a academia e o eurocentrismo. É preciso enaltecer a 

arte e os artistas brasileiros, para que o corpo discente se reconheça e se valorize como 

ser social. Na introdução de seu livro hooks (2017, p.17-18), diz: 

Mas o entusiasmo pelas ideias não é o suficiente para criar um processo de 

aprendizado empolgante. Na comunidade da sala de aula, nossa capacidade 

de gerar entusiasmo é profundamente afetada pelo nosso interesse uns pelos 

outros, por ouvir a voz uns dos outros, por reconhecer a presença uns dos 

outros. Visto que a grande maioria dos alunos aprende por meio de práticas 

educacionais tradicionais e conservadoras e só se interessa pela presença do 

professor, qualquer pedagogia radical precisa insistir em que a presença de 

todos seja reconhecida. E não basta simplesmente afirmar essa insistência. É 

preciso demonstrá-la por meio de práticas pedagógicas. 

Leitora e estudiosa de Paulo Freire, não é de se surpreender que as ideias de hooks 

(2017) vão de encontro à temática presente na Pedagogia da autonomia: saberes 

necessários à prática educativa (FREIRE, 2011), em que, no prefácio, Edna Castro 

afirma ser preciso aprender a ser coerente. Segundo Edna, de nada adianta um discurso 

competente se a ação pedagógica for impermeável. 

Ser professor é ser um eterno estudante, um eterno pesquisador. Segundo Freire 

(2011), só é possível ensinar quando aprendemos, pois quem ensina, aprende ao ensinar. 

Ser um professor libertador requer assumir seus erros, suas falhas e sempre estar em 

busca de melhorias, é ser inquieto. Não há uma fórmula para dar aula, ainda mais de 

Artes Visuais, que se aplique a todos os alunos, contextos, lugares, idades. Tratando da 
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Abordagem Triangular, a necessidade de ser flexível e valorizar o contexto, também é 

compartilhada por Barbosa (2010, p.10) ao declarar:  

Trata-se de uma abordagem flexível. Exige mudança frente ao contexto e 

enfatiza o contexto. Como confirma Nicolas Bourriaud, o contexto é cada vez 

mais importante para compreendermos Arte e Cultura. A Abordagem 

Triangular é tão flexível que eu própria a modifiquei, renomeei e ampliei 

quando ela mudou do contexto do museu (MAC-USP) para o contexto da 

sala de aula. A Abordagem Triangular é aberta a reinterpretações e 

reorganizações, talvez por isso tenha gerado tantos equívocos, mas também 

gerou interpretações que a enriqueceram, ampliaram e explicitaram.  

Como visto, Ana Mae defende a importância do contexto. E, o que seria o Ciclo 

da Cultura do Método Paulo Freire, se não uma afirmação da importância do contexto? 

A utilização da palavra geradora no processo de alfabetização é uma maneira de 

aproximação do estudante com o objeto de estudo. Ana Mae defende uma alfabetização 

no campo visual embasada pelas teorias de Paulo Freire, como afirma Rita Bredariolli 

em Barbosa (2010, p.35): 

A alfabetização defendida por Ana Mae Barbosa – sem acaso, familiar a de 

Paulo Freire – se realiza pelo exercício de “leitura” como análise crítica 

articulada ao contexto. Esse seria o caminho para o exercício e 

desenvolvimento de um “olhar ativo” sobre o mundo e para as imagens que o 

constituem. Nesse sentido o aluno é considerado leitor, intérprete e autor. 

Pensando que a Abordagem Triangular permite uma prática aberta, no qual é 

possível criar diálogos, ao utilizar a Arte Contemporânea como temática, tendo uma 

função semelhante à palavra geradora do Método Paulo Freire, com o intuito de trazer 

questões do cotidiano do aluno para a sala, possibilitando a proximidade entre o 

estudante e seu objeto de estudo. A Arte Contemporânea realiza este estreitamento de 

forma independente, como ressalta Canton (2009, p.9): 

Gostaria de frisar que hoje a arte faz por si só essa aproximação, misturando 

cada vez mais questões artísticas, estéticas e conceituais aos meandros do 

cotidiano, em todas as instâncias: o corpo, a política, a ecologia, a ética, as 

imagens geradas na mídia etc. 

É de extrema importância demonstrar aos alunos que existem conexões entre as 

obras de arte e a vida cotidiana, tanto do aluno, quanto da população inserida no mesmo 

contexto. Valorizar a bagagem do discente é essencial. Estimulá-lo a fazer um 

movimento de expansão, em que ele parte de si e chega ao todo – da micropolítica a 

macropolítica – tem sua importância também, já que é uma forma de mostrar o caminho 

para ele se enxergar como um ser social. Esse pensamento é reforçado com as ideias 

expostas por Canton (2009), que durante anos teve sua pesquisa acadêmica debruçada 

no desdobramento entre a Arte Contemporânea e o mundo atual.  
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Importante dizer que perceber a Arte Contemporânea como o caminho que 

buscava para renovar a prática do ensino de Artes Visuais, só foi possível, após a leitura 

da dissertação: A arte contemporânea como conteúdo e fundamento para a prática do 

ensino de artes (MENEZES, 2007). O contato com esse texto foi mágico. Esse trabalho 

auxiliou na percepção do rumo a ser tomado nas aulas, podendo, finalmente, sair da tão 

fechada abordagem histórico linear, e entrar em uma proposta que possibilita e, pensa 

que exige, constantes mudanças de conteúdo. Não é algo fechado e pode ser mudado de 

acordo com os fatos sociais contemporâneos à aula, ao perfil dos alunos e à escola. 

Confirma-se o diálogo entre as necessidades da professora residente com o objetivo da 

dissertação referida anteriormente quando Menezes (2007, [5]) afirma: 

Objetiva-se configurar uma prática escolar em artes mais reflexiva e 

investigativa, que valorize a experiência, a abertura, a complexidade e o 

aprofundamento no processo produtivo e cognitivo dos alunos. É com origem 

no reconhecimento e na análise das mudanças, das características e das 

questões da arte contemporânea, da cultura contemporânea e do ensino de 

artes que se formula a proposta na qual a pluralidade de processos, de 

poéticas e de experimentações são concepções que permeiam tanto a 

discussão sobre arte quanto a produção dos alunos e para qual são necessárias 

novas posturas, objetivos e metodologias mais atentos ao momento 

contemporâneo. 

 

O potencial da Arte Contemporânea para gerar essas mudanças, fica claro quando 

Menezes (2007, p.10 a 11) diz: 

Se a arte contemporânea parece trazer o estranhamento (sentido pelo público 

em geral) como parte integrante de sua proposta, este estranhamento pode ser 

o princípio para o desenvolvimento de uma prática significativa e reflexiva 

para a prática do ensino de artes. Estranhar pode implicar numa postura de 

questionamento e investigação que tenha diversos desdobramentos positivos. 

Olhar para o estabelecido como se este fosse estranho e questionar relações 

que parecem óbvias e conceitos que parecem arraigados é parte integrante da 

maior parte das posturas críticas, que hoje são tão valorizadas pela educação 

e vistas como uma urgência na formação dos alunos como agentes culturais. 

Trabalhando com a pluralidade e com a experimentação, a arte 

contemporânea é um convite para os alunos explorarem novas formas de 

produção, reflexão e significação; para ampliarem seus conhecimentos sobre 

a arte, desenvolverem novas posturas e relacionamentos com ela e refletirem 

sobre a cultura contemporânea na qual, tanto eles como a arte, estão 

inseridos. Para os professores, pensar na arte contemporânea em sala de aula 

pode ser uma possibilidade de rever posturas, valores e conceitos na busca de 

uma prática que articule sentido e aprofundamento. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa tem abordagem qualitativa, pois está preocupada em investigar 

questões complexas que englobam o comportamento, a opinião e as atitudes de um 

grupo de pessoas – alunos e a professora – não cabendo procedimentos estatísticos. A 

cerca da abordagem qualitativa, Iveniki (2016, p.10 e 11) nos releva algumas 

características: 

 a crença de que apenas modelos quantitativos não dão conta da 

realidade, enfatizando que esta deveria ser estudada em uma forma 

“holística”, isto é, levando-se em conta sua totalidade; 

 a rejeição à ideia de “neutralidade” do pesquisador, o que implica a 

rejeição a ideia de separação do sujeito (pesquisador) do objeto de 

pesquisa (realidade estudada), já que existiria influência recíproca 

entre ele; 

 a ênfase na interpretação, na compreensão das motivações, culturais, 

valores, ideologias, crenças e sentimentos que movem os sujeitos, 

que dão significado à realidade estudada e não aos fatos observáveis 

e passíveis de serem medidos estatisticamente; 

 a coleta de dados predominantemente descritivos, ou seja, o material 

obtido nessas pesquisas é rico em descrições pessoais, situações, 

acontecimentos, incluindo transcrições de entrevistas e de 

depoimentos, fotografias, desenhos e extratos de vários tipos de 

documentos (não há presença marcante de tabelas estatísticas ou 

dados numéricos; 

 a abordagem indutiva, o que significa que não há necessidade de partir 

de hipóteses delineadas e fazer deduções; ao contrário, o 

pesquisador pode partir de observações mais livres, deixando que 

hipóteses e ideias emerjam à medida em que realiza o trabalho de 

pesquisa.  

É do tipo pesquisa-ação, já que o objetivo dessa pesquisa é transformar as ideias 

propostas por Menezes (2007) em ações pedagógicas, criando diálogos dessas ideias 

com as propostas por bell hooks (2017) nas aulas de Artes Visuais, nas quais a 

professora residente atua, usando-as como laboratório, e os resultados serão obtidos 

mediante essas ações.  

Pretende-se, através do resultado das reflexões e produções artístico/teóricas dos 

alunos do 9º ano, mostrar que o uso da Arte Contemporânea como abordagem 

pedagógica, para o ensino das Artes Visuais, é rico e amplo. Usar essa abordagem 

ajudaria os alunos na compreensão da arte produzida na contemporaneidade e em um 

entendimento de caráter pessoal, pois se crê (CANTON, 2009) no potencial desse tipo 

de arte em permitir uma autorreflexão e auto compreensão como indivíduos sociais, por 

parte dos espectadores – aqui alunos – ao se conectarem com a obra.  
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A pesquisa foi realizada com os alunos do 9º ano, turmas 1901 e 1902, da Escola 

Municipal Dalva de Oliveira, situada, na 8ª CRE, no Jardim Novo, sub bairro de 

Realengo, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, como dito anteriormente no 

capítulo 3 Justificativa.  

O motivo para essa escolha foi o desejo de continuar a trabalhar a Arte 

Contemporânea com as turmas do 9º ano, pois esse conteúdo já vinha sendo 

desenvolvido nas aulas ao longo desses cinco anos e, somado a isso, o fato dos alunos 

desta série serem mais maduros. A professora acompanha a maioria deles desde os Anos 

Iniciais, e eles já conhecem seu perfil e ritmo de trabalho. No que se refere ao motivo 

para usar as duas turmas, e não apenas uma, é que apresentam perfis diferentes, o que 

leva a professora a acreditar que enriquecerá a pesquisa e possibilitará uma análise mais 

vasta dos resultados. 

A pesquisa será realizada com a duração de 32 tempos – tempos de 50 minutos – 

de aula para cada turma, o que seria em torno de 16 semanas, pois são dois tempos 

semanais. Os dados serão coletados através de diários de campo e da observação da 

produção dos alunos nas aulas.  

Embasada na Abordagem Triangular – contextualizar, conhecer e fazer – de Ana 

Mae Barbosa, as aulas continuarão sendo divididas em três etapas: lançamento de 

conteúdo teórico; exibição de imagens e/ou vídeos com análise e explicação; e 

atividade.  

5.1 Etapas da Aula 

I. Lançamento de conteúdo teórico  

 A direção da unidade escolar em questão, pede que seja aplicada avaliação 

teórica bimestral para as disciplinas de Artes Visuais e Educação Física.  

Devido a esse pedido, a professora inicia o bimestre com um texto teórico. Esse é 

passado no quadro para que os alunos copiem em seus cadernos e tenham como suporte 

para auxiliá-los na execução da prova.  

 

II. Exibição de imagens e/ou vídeos com análise e explicação 

(contextualizar e conhecer) 

Para estudar uma obra, um artista e ou um movimento artístico, a docente optou 

por começar com a contextualização teórica.  
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O texto que foi passado anteriormente, é lido em sala junto com os alunos e 

explicado. Para reforçar os conceitos presentes no texto são apresentadas imagens de 

obras de arte, dos artistas que a fizeram e/ou vídeos. 

Nesse momento, é realizado um debate com os alunos a respeito dos conteúdos e 

conceitos das imagens e do texto. Buscando ir de encontro, ao que Barbosa (1994, p.4) 

afirmou sobre o que é Arte: “Arte é qualidade e exercita nossa habilidade de julgar e de 

formular significados que excedem nossa capacidade de dizer em palavras. E o limite da 

nossa consciência excede o limite das palavras”. 

É bom registrar que as salas da unidade escolar possuem projetor, cortinas e 

caixas de som, o que permite a exibição de imagens e vídeos em sala de aula. 

Durante a projeção das imagens, a professora conduz a leitura das mesmas e 

aponta possíveis interpretações, além de levantar questionamentos e incentivá-los a 

criarem relações entre as obras e suas vidas, entre as obras e acontecimentos atuais e/ou 

históricos. Os alunos são guiados para, através da leitura e interpretação das obras, 

compreenderem e perceberem questões do cotidiano que são reflexos dos 

acontecimentos históricos do passado, como por exemplo: a colonização do nosso país. 

Nesta etapa são realizados dois, dos três, eixos propostos nas Orientações 

Curriculares (como foi citado no capítulo 3- Justificativa, parágrafo 9º). São elas: leitura 

da imagem e texto imagético. 

De acordo com a Abordagem Triangular, nesta etapa os alunos são conduzidos 

para fazer uma análise crítica, de forma a desenvolver um olhar ativo para além da 

leitura da obra. 

 

II.1. Conversa com a turma sobre o conteúdo e proposta de atividade 

Esta etapa pode estar inclusa na etapa anterior, caso não haja tempo hábil. Se for 

possível, na aula seguinte a da etapa II, será retomado o assunto mediante conversa com 

os alunos, relembrando o que foi falado tanto pela professora quanto por eles. 

Pensando ser necessário que haja um tempo para assimilar e criar conexões, seria 

importantíssimo que essa etapa ocorresse em uma aula posterior a da etapa II. Desta 

maneira, os alunos teriam tempo de assimilar o conteúdo e poderiam enriquecer ainda 

mais as aulas que se seguirão, somatizando informações às experiências teórico/práticas 

propostas.  
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III. Atividade (fazer) 

A partir da conversa e das falas dos alunos, a professora direcionará a atividade 

prática de maneira a unir a temática inicial das obras apresentadas aos alunos e às 

questões por eles levantadas, ou seja, é proposta uma atividade que parta de uma 

reflexão feita pelos alunos na qual, preferencialmente, eles se coloquem, expressem suas 

vivências, experiências e sentimentos nesse ato do fazer artístico.  

As atividades já foram planejadas, mas algumas ficam em aberto esperando esse 

momento com a turma, pois é preciso que eles percebam que suas falas foram escutadas 

e trazidas para as suas práticas. 

Tendo em vista que estamos trabalhando Arte Contemporânea, as atividades 

propostas não necessariamente serão sempre de cunho prático, pois esse tipo de arte 

exige um pensamento anterior a sua produção. Não podemos esquecer que o processo 

de criação é tão importante quanto a obra em si. O processo é, por vezes, mais 

importante que o objeto final. É preciso pensar a arte como um processo e não um 

produto.  

 

 

 

 3º Bimestre: 

Tabela 1:Cronograma, de aulas e tempos, que se pretende por etapa no 3º 
bimestre 

Etapas Aulas Tempos de 50 minutos 

I 2 4 

II 2 4 

III 1  2  

Recuperação paralela 1 2 

Avaliação 1 2 
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 4º Bimestre: 

Tabela 2: Cronograma, de aulas e tempos, que se pretende por etapa no 4º 
bimestre 

Etapas Aulas Tempos de 50 minutos 

I 2 4 

II 2 4 

III 3 6 

Avaliação 1 2 

Encontro com artista 1 2 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

Esta pesquisa foi aplicada nos 3º e 4º bimestres, tendo durado 21 tempos na turma 

1.901 e 22 tempos na turma 1.902 - tempos de 50 minutos, o que seriam 11 semanas 

não contínuas.  

 

6.1 Conteúdo das aulas 

Com o intuito de valorizar e dar destaque aos artistas brasileiros e principalmente 

artistas mulheres, os conteúdos dos 3º e 4º bimestres partiram da obra de Adriana 

Varejão e Rosana Paulino, pois a professora acredita existir um diálogo entre a obra das 

duas artistas, tendo em vista que ambas tratam de questões da colonização brasileira e 

sua herança. 

 

 3º Bimestre: 

 

 I Etapa 

 

Como dito anteriormente, é passado um texto para a turma, devido à exigência da 

realização da prova teórica. Neste bimestre foi introduzida a arte conceitual para os 

alunos do 9º ano. Em razão disso, foram selecionadas partes do texto Arte Conceitual: 

Arte Visual Invisível (STRICKLAND et. al, 2014). 

Esse texto reforça algumas ideias apresentadas nessa pesquisa e acredita-se que é 

fácil criar links com os trabalhos que serão apresentados da artista carioca Adriana 

Varejão (Figura 1), além de citar vários artistas do começo do movimento, o que pode 

servir de guia para os alunos que se interessarem em pesquisar mais e ampliar o 

conhecimento sobre o assunto. 

Na turma 1901 as aulas foram realizadas nos dias 3 e 17 de agosto. Já na turma 

1902 ocorreram nos dias 4, 11 e 18 de agosto. No dia 11 de agosto o primeiro tempo de 

aula foi usado para o cumprimento da I Etapa e no segundo tempo de aula foi aplicada 

Prova de Recuperação para os alunos de ambas as turmas. 
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Figura 1 - Adriana em seu ateliê, no Rio, diante da parede com 33 quadros da série 

Polvo que estiveram até maio de 2014 no Galpão Fortes Vilaça, em São Paulo 

 

Fonte: Murillo Meirelles – Imagem extraída do site: https://revistatrip.uol.com.br/tpm/adriana-varejao em 
15/12/2018. 

 

 II Etapa 

 

Nas aulas seguintes foram apresentadas algumas imagens das obras e dos artistas 

citados no texto, mas principalmente foram apresentadas aos alunos algumas obras 

(Figura 2) de Varejão e posteriormente foi dado ênfase na série da artista intitulada 

POLVO (Polvo Portraits I (Seascape Series), 2014; Polvo Portraits I (China Series, 

Figura 1 e 3), 2014 e Polvo Portraits I (Classic Series), 2013). 

Na turma 1901 as aulas foram realizadas nos dias 24 de agosto e 21 de setembro, 

sendo o primeiro tempo usado para a II Etapa; e o segundo tempo, com a aplicação da 

Prova Semestral da SME (avalição externa). Nos dias 25 de agosto e 15 de setembro as 

aulas ocorreram na turma 1902. 

 

Figura 2 – Reprodução de algumas obras da artista Adriana Varejão que 

foram apresentadas aos alunos 

 

Fonte: Imagem extraída do site: https://artebrasileirautfpr.wordpress.com/2012/07/09/adriana-varejao/ em 
15/12/2018 

https://revistatrip.uol.com.br/tpm/adriana-varejao
https://artebrasileirautfpr.wordpress.com/2012/07/09/adriana-varejao/
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Durante a exibição das imagens, foi enfatizado que a artista faz referência, em 

suas obras, às matrizes culturais do Brasil: os índios, os portugueses e os africanos. As 

turmas foram estimuladas a refletirem e analisarem como as obras faziam referência à 

colonização brasileira. As falas e percepções dos alunos foram bem ricas, 

principalmente na turma 1902, onde uma aluna, negra, disse que “a beleza das 

construções daquela época só foi possível pela vida arrancada dos escravos negros e 

índios. Para mim é isto que os órgãos, pedaços de carnes dentro dos azulejos quer 

dizer”. 

Os alunos perceberam e verbalizaram que existe uma tentativa de abafar a 

contribuição dos Africanos e Indígenas para a construção da cultura brasileira. Alguns 

alunos ainda possuíam uma visão de que os africanos escravizados serviram apenas de 

força bruta para a “construção” do Brasil. 

E as falas foram se ampliando e chegando a reflexões sobre a realidade deles. 

Falas como: 

“Quem detém poder, dinheiro, quer nos manter nos serviços braçais e nas 

favelas”. 

“Negros, nordestinos e favelados só podem servir aos ricos, brancos e aos 

privilegiados”. 

“A sociedade precisa de empregadas, babás, pedreiros, braços fortes, baratos e que 

não têm acesso aos seus direitos. Mas tudo isso é o que quem teme faz, manipula, 

diminuindo”. 

“Não é interesse da elite a escola pública de qualidade”. 

“Não é interesse da elite que as minorias se reconheçam e se unam”. 

E concluíram que “não é interesse da elite que a gente se interesse por estudos, 

entre em faculdades, se empodere, empreenda, saia do lugar onde estamos, mude a 

história da nossa família, mas podemos”. 

 

 III Etapa 

 

Para a atividade prática foi proposto aos alunos uma pintura facial, com inspiração 

nas obras da artista, em especial na série Polvo Portraits I (China Series, figura 1 e 3), 

usando bases (maquiagem) de tom de pele “errados” (diferentes de seu tom de pele 

original). O trabalho foi realizado em duplas, que escolhidas com intenção de tirar os 
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alunos da zona de conforto das parcerias costumeiras. Nessa atividade, os alunos 

tiveram que lidar com a confiança no outro e o respeito ao outro. O aluno confiava seu 

rosto a um colega de classe e depois trocavam de posição. 

A ideia, ao utilizar base de maquiagem, é tanto para se aproximar deles, de 

interesses da vida cotidiana, quanto para mostrar que há espaço para vários materiais 

possíveis de uso na arte. 

Essa etapa foi realizada em um dia de aula (2 tempos). Na turma 1901 foi no dia 

28 de setembro e na turma 1902 dia 22 de setembro. 

O fato deles não poderem escolher suas duplas, gerou conflito e questionamentos. 

Foi dito a eles que é muito fácil confiar em quem gostamos, mas que na vida nem 

sempre é assim. Em algumas situações temos que confiar e respeitar pessoas que não 

conhecemos.  

Como exigir respeito? Respeitando! Todos estavam receosos da dupla “sacanear”, 

fazer uma pintura ruim. Mas eles deveriam pensar que todos estavam sendo avaliados, 

aquilo era um trabalho e um dependia do outro. E mais uma vez, se não respeitasse, não 

poderia cobrar o respeito de volta. 

Uma resposta muito positiva dessa atividade foi que todos os alunos participaram, 

até os tímidos, esses se soltaram, posaram para as fotos. Foi muito bacana a interação de 

todos com a proposta. Alguns alunos até foram para suas casas com a pintura no rosto, e 

enviaram fotos para a professora. 

Ocorreram mais duas outras situações que chamaram a atenção, uma em cada 

turma. É preciso dizer que na hora de criar as duplas, foi essencial para o resultado, que 

os mais populares ficassem separados e/ou que líderes ficassem juntos, para analisar 

suas ações. 

Na turma 1901, um dos alunos considerado mais bonito – aluno b – fez dupla com 

um outro menino que fazia parte de um grupo mais tímido da turma e que é 

assumidamente homossexual – aluno t. Quando essa dupla foi proposta, surgiram 

algumas falas debochadas. E o mais incrível é que não foi preciso que a professora 

repreendesse a “brincadeira”, a própria dupla o fez. O aluno b falou que não entendeu 

aquela bobagem toda, se estavam em aula e foram escolhidos para trabalharem juntos. 

O aluno t concordou e completou dizendo que já tinha namorado e que deviam estar 

com inveja. Todos riram, e alguns se manifestaram falando que não cabiam aquelas 

falas, pois todos estavam ali com o propósito de realizar a atividade. 
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Já na turma 1902, teve uma dupla, de duas meninas que não estavam se falando. A 

professora não tinha conhecimento do fato. E após a atividade, na hora em que a dupla 

se encaminhou para foto, as meninas revelaram à professora que ficaram irritadas de 

início, mas que foi ótimo, pois não estavam se falando e durante a atividade se 

reconciliaram. 

Não teve uma dupla, em ambas as turmas, que não levasse a atividade a sério. 

Todos fizeram ótimos trabalhos, dentro de suas limitações plásticas. Mas houve muito 

respeito. E as duas turmas refletiram sobre a atividade. Perceberam que foi um 

momento agradável, que todos se saíram bem, que não houve desentendimentos pois 

estavam focados na atividade. E eles respeitaram as produções das duplas, não havendo, 

após a atividade, falas debochadas. Ao contrário, um admirava a produção do outro, e os 

que achavam que não tinham se saído muito bem, os colegas elogiavam, apontando 

coisas boas em suas produções. 

Importante pontuar que não foi possível incluir imagens do resultado das 

produções, porque não foram recolhidas permissões dos responsáveis. E tendo em vista 

que, todos eram menores de idade quando a atividade foi realizada, devido às leis 

referentes ao uso de imagem, optou-se por não correr riscos. 

 

Figura 3 – Fotos da exposição da série Polvo no Galpão Fortes Vilaças no ano 

de 2014 

 

Fonte: Imagem extraída do site: https://www.consueloblog.com/adriana-varejao-cria-o-espetacular-polvo/ em 
16/12/2018 

 

 

https://www.consueloblog.com/adriana-varejao-cria-o-espetacular-polvo/
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Tabela 3: Cronograma, de aulas e tempos, que foi realizado por etapa no 3º bimestre 

Etapas Aulas Tempos de 50 minutos 

I 2 4 

II 2 4 

III 1  2  

Recuperação paralela 1/2 1 

Avaliação 1 2 

 

 

 

 4º Bimestre 

 

Para este bimestre foi programado continuar falando sobre arte conceitual, de 

instalação e dar mais ênfase a artistas nacionais. Desse modo a proposta foi uma 

imersão no trabalho da artista paulista Rosana Paulino.  

Chegou ao conhecimento da professora a existência dessa artista através da leitura 

do livro Da Política às Micropolíticas (CANTON, 2009). E ela ao reler o livro para essa 

pesquisa, se viu ainda mais encantada pelo trabalho da artista negra, mulher, 

pesquisadora, Rosana Paulino.  

Para embasar ainda mais a escolha por essa artista, para afirmar que seu trabalho 

traz as reflexões que se pretende nessa pesquisa, cabe aqui um trecho da entrevista feita 

por Canton (2009, p.33-34) a artista Paulino: 

O seu trabalho é político, e a política toma corpo através de estratégias da 

intimidade, de uma dimensão afetiva. Como você vê isso? 

 

Esse viés político está presente, sem dúvida, no trabalho, e essa intimidade 

que procuro colocar nele é para pensar uma arte política diferenciada daquela 

da época dos anos 1960, que acho muito pontual e que tendeu a se perder no 

tempo. Muda-se o momento político, mudam-se os processos e a obra pode 

ficar um tanto datada. O ser humano é um animal político, nós somos seres 

políticos, então a partir de um direcionamento um pouco mais pessoal, de 

uma obra que traz a questão política, mas não de maneira tão “escancarada”, 

eu acho que consigo preservar esse sentido. Assim, a obra pode ser lida daqui 

a vinte anos, trinta anos sem que a pessoa precise voltar no tempo e rever 

todo um contexto da época. Porque o que está sendo tratado aqui em termos 

de política são questões que extrapolam partidos e são inerentes à condição 

humana. 
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 I Etapa 

 

Dessa vez o texto a ser passado aos alunos seria da própria artista, aproximando 

mais e estreitando a relação entre eles. Afinal os estudantes sempre querem saber o que 

o artista quis dizer. E quem melhor para dizer algo a eles, se não a própria autora dos 

trabalhos? 

O texto escolhido foi escrito originalmente no blog da artista em 1997 e transcrito 

por Katia Canton (2013) em seu livro Da política às micropolíticas, de onde foi retirado 

para ser passado aos alunos.  

Essa etapa foi realizada nos dias 5 e 19 de outubro, na turma 1901 e nos dias 6 e 

20 de outubro, na turma 1902. Sendo realizada Prova de Recuperação no segundo 

tempo de aula dia 19 e 20 de outubro. 

 

 II Etapa 

 

Posteriormente, os alunos assistiram a um vídeo onde a artista apresenta um 

pouco do seu processo criativo e seus trabalhos mais recentes, na época que o vídeo foi 

produzido. Essa ação foi realizada para reafirmar o que já foi dito anteriormente: a 

importância de os alunos terem contato mais próximo com os artistas e ouvirem suas 

vozes e a curiosidade deles, os alunos, em saber o que aquela obra quer dizer, o porquê 

de o artista ter feito determinada coisa. 

Na aula em que foi apresentado o vídeo da artista, vídeo produzido pela 

professora Célia Antonacci, da UDESC (Santa Catarina), também foram mostradas 

imagens (Figuras 8 e 9) de algumas de suas obras utilizando o próprio site de Rosana 

Paulino (http://www.rosanapaulino.com.br/). E junto a isso, a professora explicou 

alguns conceitos, fez links com o bimestre anterior e a conversa com a turma aconteceu. 

Essa aula foi ministrada dia 26 de outubro para ambas as turmas. 

Dessa vez se optou por não falar nada antes do vídeo. O texto que foi passado 

para os alunos só foi comentado após o vídeo. E foi nítido como a maioria demonstrou 

um maior interesse, pois as obras foram apresentadas pela própria artista. Outra coisa 

que contou muito foi o reconhecimento: uma mulher negra, de cabelos crespos, que não 

está dentro dos padrões de beleza, despertou bastante a atenção dos alunos.  

Rosana Paulino não só falou de seu trabalho, como também falou um pouco de si. 

O que os alunos adoraram! Isso os aproximou. A fala de Rosana sobre objetos comuns 

http://www.rosanapaulino.com.br/
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do lar serem usados como objetos de tortura, também foi algo que chamou atenção dos 

alunos, e, infelizmente, houve muito reconhecimento pessoal. Apesar da artista ter 

muito estudo, ter passado por universidades dentro e fora do Brasil, não foi motivo para 

afastá-los, pelo contrário, foi algo motivador. Não se viram diminuídos, mas sim 

motivados. Uma mulher, negra, de origem humilde, “subiu”, chegou a algum lugar, é 

conhecida pelo que faz, então eles também são capazes. 

Os alunos conseguiram perceber relações entre o trabalho de Paulino e Varejão, a 

questão da colonização e as heranças ruins que essa deixou. Feridas na sociedade 

brasileira. 

Os alunos foram apresentados às imagens do artista Marcel Duchamp e de sua 

obra A Fonte. E foi explicado para eles os conceitos ao se trabalhar com objetos já 

prontos e do cotidiano, e mais uma vez, foi reforçada a ideia de que nas atividades das 

aulas de artes o mais importante é o processo, desde a ideia até a finalização do trabalho 

e não o resultado final em si, não o produto final, isolado do contexto. Essa fala é 

importante dentro da sala de aula, visto que nem todos os alunos gostam e/ou sabem 

desenhar, e muitos acreditam que só quem desenha bem, vai bem na matéria. 

Outra coisa que os alunos notaram com o trabalho de Rosana Paulino, é que se 

colocar nos trabalhos, trazer experiências vividas por eles ou por pessoas que eles 

conhecem, é enriquecedor para a obra. Suas vidas e suas experiências importam. 

Dia 9 de novembro, a professora aplicou a prova na turma 1901 e na turma 1902. 

A prova foi aplicada no mesmo dia, pela professora de Língua Portuguesa, pois no dia 

10 de novembro os professores da Rede Municipal fizeram paralisação. 

 

Figura 4 – Imagem de uma obra da série Bastidores de Rosana Paulino 

 

Fonte: Imagem extraída do site: http://www.rosanapaulino.com.br/ em 16/12/2018 

http://www.rosanapaulino.com.br/
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Figura 5 – Foto parcial da Exposição Assentamento de Rosana Paulino 

 

Fonte: Imagem extraída do site: http://www.rosanapaulino.com.br/ em 16/12/2018 

 

 III Etapa 

 

A atividade proposta aos alunos foi para pensarem um objeto que gostariam de 

transformar em obra de arte, tendo como inspiração a obra da Rosana Paulino e a fala da 

artista.  

Primeira parte: Escrever em um papel o objeto, o motivo e sua intenção.  

Alguns alunos fizeram um esboço inicial de como poderia ser a obra. 

No dia 16 de novembro com a turma 1901 e no dia 17 de novembro com a turma 

1902, foi realizada a primeira parte da etapa III. 

A seguir transcrição de alguns trabalhos realizados pelos alunos na primeira etapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluna L 

Objeto: “Brinco” 

Motivo: “Porque me deixa muito feminina, encomoda minha orelha, eu tenho 

alergia, minha mãe sempre me força a usar. então não gosto por ser forçada a usa”. 

Intenção: “Prova que posse ser mulher sem usar brinco, que não preciso usar pra 

ser, bonita ou pra sentir mulher”. 

 

Aluno T 

Objeto: “Carteira de trabalho” 

Motivo: “Representa os trabalhadores do Brasil” 

Intenção: “Denunciar a Corrupição que esta acontecendo no Brasil e estar 

afetando Os trabalhadores de baixa classe”. 

Título: “Denunciar a corrupição” 

 

http://www.rosanapaulino.com.br/
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Segunda parte: Construção dos objetos/instalações, junto com sua ficha técnica, 

para exposição na escola.  

Essa etapa não foi realizada devido a alterações no calendário escolar (as 

motivações estão citadas no capítulo 7- Considerações Finais) e a aplicação da Prova 

Bimestral da S.M.E. – R.J., no dia 23 de novembro.  

O ano de 2017 foi bem atípico, a E.M. Dalva de Oliveira sofreu algumas 

mudanças. A escola passou a funcionar em turno integral e parcial, tendo de se 

reorganizar e aprender a funcionar dessa maneira. Com essa mudança a unidade escolar 

deixou de ter Sala de Artes, e o material de artes passou a ficar em uma sala de 

informática desativada. Essa sala fica em um prédio anexo, no andar de cima.  

A questão física influenciou bastante no andamento das aulas, já que não era 

possível dar aula no local onde o material estava. Para ter acesso a ele, no caso das 

turmas do 9º ano, era preciso descer um lance de escadas, sair do prédio, ir ao outro 

prédio, destrancar portas e cadeados, subir um andar, destrancar a porta, pegar o 

material e fazer o caminho inverso. Lembrando que para as turmas dos Anos Finais do 

Ensino Fundamental, a disciplina de Artes Visuais é ministrada em dois tempos 

semanais, de 50 minutos cada, e não necessariamente esses dois tempos são seguidos 

e/ou no mesmo dia.  

Com essa dinâmica ficou complicado realizar trabalhos práticos que demandem 

etapas, além de ser difícil o armazenamento dos mesmos. 

O fato de não ter sido concluída essa etapa, não só empobreceu os resultados da 

pesquisa, como também foi algo negativo para os alunos. Eles estavam empolgados 

com seus projetos e bem ansiosos para montá-los, vê-los criar forma e apresentá-los aos 

colegas. Mas a todo momento era conversado claramente com os estudantes os motivos 

para adiar e cancelar a atividade. E o fruto de toda a discussão e reflexão que tiveram 

nesses dois últimos bimestres, ajudou a maioria deles a entender e aceitar a realidade 

daquele ano. 

Aluno P 

Objeto: “pente” 

Motivo: “Eu quis coloquei o pente, porque eu quero mostrar as pessoas que tem 

cabelo liso o quanto eu sofro para desembaraçar”. 

Intenção: “Quero que as pessoas saibam o quanto dói quando vou desembaraçar”. 

Título: “Desenbaraçoso” 
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Importante registrar que a maioria dos discentes apoiavam as paralizações dos 

professores, inclusive um grupo de representantes foi até a sala dos mesmos agradecer 

pelo fato de lutarem por uma educação pública de qualidade. 

 

 Encontro com artista 

 

É da prática de alguns professores da EM Dalva de Oliveira, promoverem debates, 

palestras, ou seja, facilitar o encontro dos alunos com pessoas de fora daquele ambiente 

escolar que possam acrescentar e/ou reafirmar conteúdos e ou habilidades trabalhadas 

em sala. Essa sempre foi uma prática adotada pela docente em questão. 

Dessa vez, o desejo era levar um artista contemporâneo cujo trabalho se 

relacionasse de alguma maneira com o conteúdo abordado nas aulas de Artes Visuais, 

que serviram como objeto dessa pesquisa.  

As artistas e suas obras escolhidas para as aulas do 3º e 4º bimestre, não usam da 

linguagem da performance, porém a atividade proposta no 3º bimestre aos alunos, fez o 

uso do corpo deles. E na atividade proposta para o 4º bimestre, alguns alunos 

pretendiam apresentar uma performance como produto final. Dessa maneira, o tema O 

CORPO NA ARTE apresentado por Samuel Costa1, foi pertinente o uso desse encontro 

como etapa desse trabalho. 

Samuel Costa foi o escolhido, e no dia 30 de novembro realizou uma conversa 

com os alunos das turmas 1901 e 1902, no Auditório Josette Martins. Samuel nasceu na 

cidade de São Gonçalo, em 1983, se formou na Escola de Belas Artes da UFRJ. Além 

de artista, atua como professor de Artes Visuais em uma instituição de ensino da Rede 

Federal do Rio de Janeiro.  

Costa é um artista visual, pesquisador e professor mestre em Estudos 

Contemporâneos. Como artista, caminha por diferentes linguagens como performance, 

fotografia, vídeo e livro de artista. 

O tema de sua conversa com os alunos foi O CORPO NA ARTE. Neste encontro 

Samuel apresentou imagens de alguns de seus trabalhos, artistas que o influenciaram, 

sobre residência artística e suas práticas artísticas dentro da residência.  

Encerrou sua fala revelando aos alunos que nunca havia tido uma oportunidade 

como aquela enquanto estudante do Ensino Fundamental e que eles deveriam tomar 

                                            
1 Por questões éticas o nome do professor convidado foi trocado por um pseudônimo. 
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consciência de que aquele encontro ia muito além de uma palestra na escola, era um ato 

político.  

A conversa foi realizada ao mesmo tempo com as duas turmas. Devido a isso, o 

professor de Geografia estava acompanhando a turma 1902. Esse também relatou que 

durante sua vida escolar no Ensino Fundamental e Médio, as instituições onde estudou, 

que eram particulares, nunca promoveram eventos como aquele.  

Sem dúvida, a fala de Samuel e do professor de Geografia, foram perfeitas para 

encerrar aquele encontro e contribuíram com as ideias apresentadas nesse trabalho. 

 

Tabela 4: Cronograma, de aulas e tempos, que foi realizado por etapa no 4º bimestre 

Etapas Aulas Tempos de 50 minutos 

I 2 4 

II 2 4 

III 1 2 

Encontro com artista 1 2 

Avaliação 1 2 
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 Etapa extra 

 

Foi realizada uma palestra para os professores, funcionários e agentes educadores 

da Escola Municipal Dalva de Oliveira sobre “Gênero e diversidades” (Figura 14) com 

Patrícia Azevedo2, a primeira servidora transexual de uma instituição de ensino da Rede 

Federal. Eleita diretora administrativa da mesma instituição nas eleições de 2017 do 

campus em que atuava.  

A palestra aconteceu na Sala de Leitura, no dia 7 de novembro de 2017 e teve 

duração de 2h. Estiveram presentes a diretora e a coordenadora da unidade escolar, uma 

agente educadora, e professores e professoras de Língua Portuguesa, Matemática, 

Educação Física, Geografia, Ciências, História, Artes Visuais, professoras dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental e a professora responsável pela Sala de Leitura, que 

totalizou 18 ouvintes. 

A ideia de realizar esse encontro surgiu da necessidade demonstrada pelos 

professores diante de algumas situações enfrentadas dentro da escola, quando 

perceberam a possibilidade de uma aluna vir a ser transexual. 

Interessante pontuar que além da professora residente, mais ninguém da E.M. 

Dalva de Oliveira tinha conhecimento da transexualidade da palestrante. Isto só foi 

relevado durante o encontro e as reações foram positivas. Muitos ficaram surpresos, 

pois não imaginavam essa possibilidade. E não se sentiu um clima de repressão e/ou 

rejeição após a notícia.  

O encontro foi facultativo para os servidores da unidade escolar. Cabe registrar 

que uma professora era contra o evento, se recusou a ir e posteriormente fez postagens 

em redes sociais, tentando colocar a comunidade contra a escola. Mas não houve 

repercussão.  

A princípio não se revela uma conexão entre esse evento e essa pesquisa. Mas se 

deixarmos de lado a ideia principal da pesquisa, que é sobre o uso da Arte 

Contemporânea como temática para as aulas de Artes Visuais, e focarmos na ideia 

secundária, que é um professor reflexivo, que pare e analise sua prática e transforme a 

mesma quando for necessário, tendo como partida as necessidades apontadas pelo corpo 

discente, essa etapa vem de encontro a pesquisa. 

                                            
2 O nome da palestrante foi substituído por um pseudónimo por motivos éticos. 
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Após esse encontro, houve muita reflexão a cerca da maneira como assuntos 

ligados a gênero e sexualidade eram tratados em sala de aula. Gerando mudança na 

prática de ensino de alguns professores e na abordagem de alguns funcionários. 

Não basta a docente mudar a si só e seu local de trabalho permanecer estático. 

Para se alcançar os objetivos de uma educação libertadora, autônoma e humanizada, é 

preciso conscientizar todo corpo docente, toda a comunidade escolar. Pensando dessa 

maneira, é que se entendeu a importância dessa etapa estar inclusa nesse trabalho. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho teve como interesse investigar a utilização da Arte Contemporânea 

como temática para as aulas de Artes Visuais, visando expandir o máximo da 

potencialidade dessa disciplina na escola. Como consequência, gerar uma maior 

aceitação e compreensão da Arte Contemporânea, além de desenvolver um olhar ativo 

nos alunos e trabalhar a valorização da herança cultural de cada um deles partindo do 

estreitamento entre Arte e vida. 

Pensando na prática que vinha adotando em sala de aula e no desejo de ampliar os 

estudos acerca da Arte Contemporânea, tomou-se por objetivo utilizar esse tipo de arte 

como uma temática para o ensino de Artes Visuais juntamente à Abordagem Triangular 

de Ana Mae Barbosa e às ideias de Menezes (2007), hooks (2017) e Paulo Freire (2011, 

2015). Embasando-se também nos pensamentos de Canton (2009), de que a Arte 

Contemporânea por si só já promove uma aproximação entre Arte e o cotidiano, 

objetivou-se, a partir das aulas em que o movimento de Arte Contemporânea fosse 

utilizado como ponto de partida para os estudos na disciplina de Artes Visuais, que se 

conseguiria um ambiente favorável para auxiliar os alunos na compreensão da arte da 

atualidade, do contexto a que estão inseridos e do entendimento pessoal. Esse tipo de 

arte permite entrar em contato com as vias de acesso para uma autorreflexão e 

compreensão do lugar dos discentes como indivíduos sociais. 

As ações realizadas com as turmas de 9º ano da E. M. Dalva de Oliveira, no ano 

de 2017, serviram como um primeiro experimento. Os resultados foram muito positivos 

e estimulantes, mesmo com algumas etapas não realizadas. A maioria dos alunos se 

permitiu tocar pelos assuntos e pelas obras apresentadas. Suas produções foram muito 

pertinentes. Infelizmente no 4º bimestre o trabalho não pôde ser concluído, devido a 

paralizações, mudanças no calendário escolar e questões relacionadas à segurança do 

local. Com tudo isso, ao analisar o exercício inicial proposto no último bimestre, fica 

explícito que os alunos os quais se deixaram tocar, se colocaram em seus trabalhos. 

Suas experiências, vivências e sentimentos estão presentes. Dessa maneira concluímos 

que o objetivo geral da pesquisa foi alcançado, apesar de acreditar na necessidade de 

aperfeiçoamentos, que virão com a experiência e experimentação do dia a dia e o desejo 

de mudança e melhora. 

Subentende-se que dois dos objetivos específicos foram atingidos, pois estão 

implícitos no geral, seriam eles: aproximação da Arte com os alunos e a construção de 
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conhecimentos que auxiliem os discentes a identificarem seu lugar social. Já o objetivo 

que pretendia tratar de outros movimentos da História da Arte em diálogo com a Arte 

Contemporânea, não foi alcançado. Isso porque o conteúdo abordado no 9º ano é a 

própria arte produzida na contemporaneidade, o que passou despercebido quando optou-

se por esse seguimento.  

No ano de 2017, a prática em sala de aula não mudou tanto, foram dias corridos e 

com pouco planejamento. Porém, o desejo e a necessidade de gerar transformações são 

latentes, e a prática não será mais a mesma. No ano de 2018, muita coisa mudou, e foi 

trabalhada a Arte Contemporânea em todos os seguimentos lecionados, ou seja, nas 

turmas de 5º, 7º, 8º e 9º anos. 

Por vezes, partiu-se de uma mesma obra e/ou artista nos diversos anos, mas o 

diálogo que foi estabelecido em cada turma foi diferente. Hoje, percebe-se um 

amadurecimento pessoal e profissional, além de um comprometimento maior em ser 

uma educadora transformadora, usando a escola como local de libertação para os 

alunos. Liberdade essa que vem através do conhecimento pessoal, social e artístico. 

Importante pontuar que o Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II 

possibilitou o contato com diversas pesquisas na área da educação, expandindo as áreas 

de interesse, indo de encontro às situações vivenciadas enquanto estudante do Ensino 

Fundamental e Médio, e com um melhor entendimento pessoal. Foi possível gerar uma 

transformação e um amadurecimento profissional. Foi essencial reencontrar alguns 

autores com essa auto compreensão mais elaborada. 

Cabe dizer também que atuar como professora contratada no Colégio Pedro II, no 

mesmo período em que participou do P.R.D., foi ainda mais enriquecedor. Sendo um 

desafio dar conta de tudo, estudos, trabalho e amadurecimento pessoal. Foram tempos 

difíceis, mas que geraram belos frutos que possuem sementes e essas gerarão outros 

frutos. 

Como professora libertadora é importante assumir as falhas e sempre rever as 

práticas, como bell hooks, que segue como inspiração. E assim como bell hooks, Ana 

Mae, também defende este tipo de educação. Ana Mae deixa claro que para se seguir no 

caminho de uma educação mais humanizada a arte é essencial e nos revela os motivos 

em Barbosa (1994, p.5): 

Se pretendemos uma educação não apenas intelectual, mas principalmente 

humanizadora, a necessidade da arte é ainda mais crucial para desenvolver a 

percepção e a imaginação, para captar a realidade circundante e desenvolver 

a capacidade criadora necessária à modificação desta realidade. 



40 
 

 

Ainda seguindo as duas autoras, bell hooks e Ana Mae Barbosa, ambas adeptas do 

Método Paulo Freire, conclui-se que o autor do Método citado tinha muita razão ao 

dizer que “só ensina quem aprende”. Sendo assim, segue-se aprendendo para ensinar. 
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