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O projeto “Arte Educação pela pintura: a produção artística do professor artista”, propõe a 

união entre o ensino e a produção artística do professor/artista/pesquisador a partir da teoria 

do filósofo John Dewey em seu livro Arte como experiência (2010). O projeto está integrado 

ao “Grupo de Estudos Estúdio de Pintura Apotheke”
1
 local em que se busca - a partir da 

articulação da teoria e prática - proporcionar aos seus membros uma construção, reflexão e 

percepção sobre o repertório artístico pessoal de cada um, além de, ser um local que 

possibilita a troca de conhecimentos sobre o pensamento pictórico.  

Ao longo do ano de 2016 foi desenvolvido pelos membros do Estúdio de Pintura 

Apotheke, um projeto usando como ponto de partida as proposições feitas por Josef Albers 

no livro A interação da cor
2
(2009), trabalhando conteúdos acerca das relações da cor como: 

valores, intensidade e luminosidade, gradação, fundos invertidos, transparência e ilusão, 

adição e subtração. Albers propõe um estudo em que o conhecimento é obtido por meio de 

tentativas, fracassos e acertos.   

Essa experiência de articular o teórico/prático (sendo o teórico um relatório ou retorno da 

experiência obtida) possibilitou um aumento na percepção da interação das cores em um 

campo expandido como, por exemplo, na minha pesquisa o diálogo entre os processos 

fotográficos e pictóricos. Então, a relação da cor que já era um elemento importante em 

minha fotografia mas ocorria naquilo que Dewey (2010)
3
 irá definir como “ímpeto cego” - 

uma força destituída de um conhecimento racional que ocorre como um impulso ou reflexo - 

através dos obstáculos encontrados, nos desafios do livro do Albers, essas tendências 

instintivas tornaram-se empenhos planejados.   

Esses estudos cromáticos fotográficos foram ainda desdobrados na linguagem pictórica 

através da técnica de monotipia de impressão gráfica ou Inkjet - apresentada para os membros 

do Grupo de Estudos Estúdio de Pintura Apotheke por intermédio da Profª. Drª. Rosana 

Paulino
4
 - na qual busquei o estudo da interação da tonalidade do papel com a fotografia (Fig. 

1). 
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Deste modo, o projeto “Arte Educação pela 

pintura: a produção artística do professor artista” buscou apresentar a pintura como 

autoridade no desenvolvimento da cultura. Através do Grupo de Estudos Estúdio de Pintura 

Apotheke foi possível a execução de um estudo em que a teoria e prática andam juntas e 

trazem resultados para o processo artístico do professor/artista/pesquisador. 

 

 

 

Fig. 1 Monotipia Inkjet, Estudo de Cor Projeto Albers 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


