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Eu vi um menino correndo 
Eu vi o tempo brincando ao redor 

Do caminho daquele menino 
Eu pus os meus pés no riacho 

E acho que nunca os tirei 
O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei 

Eu vi a mulher preparando outra pessoa 
O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga 

A vida é amiga da Arte 
É a parte que o sol me ensinou 

O sol que atravessa essa estrada que nunca passou 
Por isso uma força me leva a cantar 

Por isso essa força estranha 
Por isso é que eu canto, não posso parar 

Por isso essa voz tamanha 
Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista 

O tempo não para no entanto ele nunca envelhece 
Aquele que conhece o jogo, o jogo das coisas que são 

É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé e é o chão 
Eu vi muitos homens brigando 

Ouvi seus gritos 
Estive no fundo de cada vontade encoberta 

E a coisa mais certa de todas as coisas 
Não vale um caminho sob o sol 

E o sol sobre a estrada, é o sol sobre a estrada, é o sol 
Por isso uma força me leva a cantar 

Por isso essa força estranha 
Por isso é que eu canto, não posso parar 

Por isso essa voz tamanha 
Por isso uma força me leva a cantar 

Por isso essa força estranha no ar 
Por isso é que eu canto, não posso parar 

Por isso essa voz tamanha 
 

Composição: Caetano Veloso 
Fonte:letras,mus.br 
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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é discutir a mediação no ensino da Arte e analisar processos de                
criação e crítica, apresentando alguns exemplos de práticas pedagógicas que integram mais de             
uma linguagem e a influência tecnológica na produção artística. Pautada na Abordagem            
Triangular, a discussão visa potencializar a Arte como fio condutor dos processos            
educacionais, compreendendo as linguagens artísticas, nas suas diversidades, de modo          
integrado. Resultando na criação de uma metodologia nomeada de Contexto Híbrido, busca-se            
ampliar o repertório cultural dos estudantes a partir do trânsito criativo entre as Artes              
integradas e suas conexões híbridas, evidenciando contextos relacionados com temáticas          
fundamentadas nos Direitos Humanos. Por fim, analisa o potencial dessa proposta na            
formação docente, como método facilitador do processo de ensino e aprendizagem, refletindo            
a importância de uma escola democrática na contemporaneidade. 
 
Palavras-chave: Artes integradas. Contextualização. Metodologias de ensino e        
aprendizagem. Mediação. 
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ABSTRACT 
 
 
The objective of this work is to discuss mediation in Art teaching and analyze processes of                
creation and criticism, presenting some examples of pedagogical practices that integrate           
more than one language and technological influence in artistic production. Based on the             
triangular approach, the discussion aims to enhance Art as the guiding thread of educational              
processes, understanding artistic languages, in their diversity, in an integrated way. Resulting            
in the creation of a methodology called Hybrid Context, it seeks to expand the cultural               
repertoire of students from the creative transit between the integrated Arts and their hybrid              
forms, evidencing contexts related to themes based on Human Rights. Finally, it analyzes the              
potential of this proposal in teacher education, as a method that facilitates the teaching and               
learning process, reflecting the importance of a democratic school in contemporary times. 
 
Keywords: Integrated arts. Contextualization. Teaching and learning methodologies.        
Mediation. 
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Introdução  

 

Apresento aqui um convite a refletir sobre o ato de aprender e ensinar, ao expor               

narrativas que revelam algumas experiências vividas como arte-educadora. Este trabalho          

reverbera leituras e interpretações dos variados contextos em que transitei ao longo do tempo              

em que venho exercendo essa profissão, desde o ano de 2010. Ao ingressar nesta área, logo                

descobri que apenas a graduação não nos prepara completamente para ensinar. Assim, além da              

prática diária, fui em busca de novas especializações que despertaram a minha curiosidade,             

inserindo-me em uma pesquisa constante, o que me levou a ingressar no Mestrado             

Profissional Prof-Artes, no ano de 2018, objetivando, dessa forma, elucidar questões           

relacionadas ao papel do professor de Arte como um educador consciente de seu             

empoderamento. 

Este trabalho inscreve-se na minha história profissional na qual vivi muitas           

experiências marcantes, empregando métodos variados na rede pública de ensino, na Escola            

Municipal Edvaldo Machado Boaventura, situada em Camaçari, Bahia. Ao longo desses dez            

anos, venho encontrando, nesse contexto, um público de diferentes etnias e classes sociais,             

possibilitando-me refletir sobre meus próprios percursos como docente. Centralizo a minha           

busca em inferir o respeito e o interesse discente na aprendizagem em Arte e sua grande                

importância na formação cognitiva do indivíduo, considerando que a Arte é um componente             

curricular obrigatório na educação básica brasileira e que abrange características como uma            

área de conhecimento complexa e autônoma.  

Nessa perspectiva, busco contribuir junto à escola para a formação cidadã na            

percepção de sua identidade cultural e da diversidade dos povos, no sentido de manter um elo                

dialógico entre práticas metodológicas relacionadas às artes visuais especificamente e também           

às Artes integradas com suas interações em manifestações híbridas. Dessa forma, sigo pautada             

na subjetividade da convivência e na mediação de experiências de maneira reflexiva e             

horizontal, focada no contexto cultural da nossa escola. 

Ao iniciar minha história nesta profissão, me deparei com uma turma de estudantes             

que estava tendo contato, pela primeira vez, com uma professora licenciada em arte-educação             

e, como consequência disso, eles não estavam acostumados a estudar Arte. Dentre os variados              

questionamentos, os estudantes alegavam não saber a importância da Arte para sua vida e, por               

fim, confundiam a aula com a hora da brincadeira, cuja função achavam ser, no máximo, fazer                
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desenhos coloridos. Diante desse quadro retratado sobre a primeira aula que ministrei, só me              

restaram duas escolhas: continuar proporcionando desenhos com temas livres, ou enfrentar o            

desafio de mudar a história da arte-educação na minha escola, sensibilizando os estudantes e              

despertando competências e habilidades que possibilitassem uma aprendizagem significativa         

em Arte.  

Outro desafio enfrentado foi a falta de apoio e compreensão do corpo docente da              

escola quanto à valorização da Arte como campo do conhecimento no currículo, diante de              

alguns discursos declarados presencialmente para questionar a finalidade da aula de Arte na             

escola, para além de estimular a baderna. Ouvi também depoimentos de alguns estudantes que              

reclamavam da postura dos professores que desvalorizavam suas produções e apresentações           

artísticas. Essas inquietações permeiam a experiência da maioria dos professores das variadas            

áreas e logo percebi que boa parte deles não compreendia a importância da Arte na escola,                

além de passar para os estudantes uma imagem dela marginalizada, e o conteúdo da disciplina               

de Arte é confundido, por exemplo, não apenas com as cópias de imagens para colorir, mas                

com a celebração de datas comemorativas.  

Trabalho na mesma escola desde que iniciei minha profissão em 2010 e sou a única               

professora de Arte da instituição até hoje, pois a nossa escola é pequena e possui somente sete                 

turmas, distribuídas entre 6º e 7ºano no turno vespertino e 8º e 9ºano no matutino. Ao todo,                 

são aproximadamente 400 estudantes na faixa etária de 10 a 14 anos. Dessa forma, consigo               

iniciar um ciclo de aprendizagem, desde quando os estudantes ingressam na escola até a saída               

deles para o ensino médio. O fato de não haver a probabilidade de troca de professor de Arte                  

facilita a realização de um trabalho unificado, abrindo a possibilidade de uma visão em              

progressão individual e coletiva, de forma mais concisa, nos conteúdos abordados na            

passagem de um ano para o outro, além de um melhor conhecimento sobre o momento certo                

para inferir avanços ou reforçar os conteúdos propostos. É esse olhar que me permite realizar               

uma formação com os estudantes em um processo significativo de construção, apropriação e             

ganho de autonomia. 

Porém, por outro lado, é necessária muita astúcia para conseguir prender a atenção do              

estudante e despertar a sua curiosidade durante quatro anos seguidos. Nessa perspectiva,            

surgiu a ideia de apresentar propostas que relacionam as linguagens artísticas com conteúdos             

e temáticas, além de propor uma integração entre elas, privilegiando as obras e as linguagens               

nas quais percebemos maiores possibilidades de trabalho. Ao vivenciar essa experiência de            
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trabalhar com as Artes de forma integrada, ao longo de quatro anos com a mesma turma, pude                 

fazer uma avaliação positiva de todo o processo. Porém, apesar dessas vantagens, isso me              

coloca diante de um julgamento chamado “professor polivalente”, problema enfrentado por           

muitos professores.  

Diante dessa situação, o que fazer, já que sou a única professora de Arte da escola?                

Negar ao meu estudante esse contato com todas as linguagens artísticas durante quatro anos              

de sua vida escolar, considerando ainda que ela não dispõe de um espaço físico adequado para                

uma efetiva prática individual? Ou trazer essa formação do conhecimento em Arte de forma              

integrada, propondo uma familiarização entre as linguagens e estimulando a curiosidade           

daqueles que desejarem aprimorar as técnicas?  

Ao fazer essa escolha, me deparei com a problemática gerada entre os arte-educadores             

de todo o país, quando discutem a questão de o profissional ser obrigado a trabalhar todas as                 

linguagens, portanto a polivalência, conceito atribuído ao profissional que transita de sua área             

para outros campos ou ocupações da mesma área ou de áreas afins, o que, no caso específico                 

do professor de Arte, gera uma discussão que envolve tanto professores que não são              

licenciados em Arte, quanto aqueles formados em uma determinada área, mas intimados a             

trabalhar outras linguagens.  
 

De maneira geral, entre os anos 70 e 80, os antigos           
professores de Artes Plásticas, Desenho, Música, Artes Industriais,        
Artes Cênicas e os recém-formados em Educação Artística viram-se         
responsabilizados por educar os alunos (em escolas de ensino médio)          
em todas as linguagens artísticas, configurando-se a formação do         
professor polivalente em Arte. (Brasil, 1997, p.29). 

 

O “educador, muitas vezes limitado pelas amarras que lhe são impostas pela vida, terá              

de encontrar saídas na busca incessante do que é possível, para além do apenas aceitável”.               

(MARTINS, 2010, p.119). Desse modo, é possível perceber que alguns professores           

consideram essa situação de trabalhar com todas as linguagens uma imposição, mas para             

outros isso pode ser uma satisfação. Eu escolhi não negar essas experiências, nem a mim e                

nem ao estudante. Entendo outra visão, a de se compor este espaço escolar com um corpo                

docente habilitado para cada linguagem artística, mas acredito que o contexto específico de             

cada escola poderá determinar as possibilidades de essas aulas acontecerem separadamente ou            

não. Por ter uma formação em artes visuais, descobri, na minha caminhada, a necessidade e               

vontade em abordar as outras linguagens artísticas, sejam elas, teatro, dança, música e             
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audiovisual na educação básica, pois entendo que todas as formas de expressão se             

complementam, proporcionando uma melhor leitura e interpretação de mundo.  

Conforme as práticas educativas foram avançando na escola, a concepção de Arte            

como uma área própria de conhecimento e que contribui para a existência humana em sua               

plenitude foi ganhando espaço e um novo cenário. Dentro da ideia de uma educação integral,               

propondo uma aproximação entre Arte e vida, buscamos demonstrar que a Arte não é              

soberana para quem tem talento, além de romper barreiras e visões de que o ensino da Arte                 

objetiva formar indivíduos profissionais tecnicamente falando. Foram muitos experimentos, e          

nem todos tiveram êxito, porém, com o tempo, fomos conseguindo atingir uma proporção             

maior de resultados positivos, efetivando uma proposta de diálogo entre as diferentes            

linguagens artísticas, como um caminho possível de ampliação de sentidos, expressão e            

reflexão. A partir da compreensão que fomos construindo e os novos métodos empregados,             

fomos despertando a curiosidade de toda a comunidade escolar na troca de ensinar e aprender               

Arte, descobrindo caminhos para a leitura e interpretação de mundo, além de se colocar de               

maneira criativa, sensível e crítica. 

É desse lugar e com essas questões que venho me constituindo e aprendendo a ser               

arte-educadora. Dentro desse contexto, a pesquisa nasceu a partir de um desejo e de uma               

necessidade em melhor compreender as minhas práticas educativas e as de outros professores,             

além de buscar contribuir para uma melhor reflexão de nossos momentos de aprendizagem             

pessoal e coletiva e do nosso papel como educadores, vivenciados em nossa escola e fora               

dela. Tudo isso me levou a indagar sobre questões que permeiam a minha pesquisa:  

1- Qual a relevância de se construir uma aprendizagem em Arte fundamentada nas             

relações com as práticas docentes, enfatizando seus contextos híbridos, dentro de uma            

perspectiva transdisciplinar entre as linguagens artísticas e as diferentes áreas do           

conhecimento?  

2- Como promover, na educação básica, dos anos finais, uma construção do            

conhecimento a partir das tecnologias digitais e das Artes integradas, propondo uma produção             

analítica, contextualizada, teórica e técnica? 

3- De que maneira nós, professores, podemos propor uma mediação que tencione            

consolidar a permanência da Arte na escola como uma proposta de ensino fundamental e              

necessária à formação humana? 
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4- É possível trabalhar com as linguagens artísticas, visuais, a música, a dança, o              

teatro, de forma integrada, sem caracterizar o professor como polivalente? 

São perguntas desafiadoras que apontam para a compreensão da Arte como área do             

conhecimento, associada ao desenvolvimento cognitivo (BARBOSA, 2010). Partindo do         

princípio de que a criação artística se mostra ao longo da história como infinita, do mesmo                

modo, não podemos limitar os caminhos para o ensino da Arte. Cada professor, diante de sua                

história, experiência, afetos, cria e desenvolve o seu percurso de ensino, conforme afirma             

Freire, “estamos abertos e aptos à produção do conhecimento ainda não existente” (FREIRE,             

2011, p.30). É fundamental compreender que o que se pretende alcançar são formas de              

expressão e conhecimento. Não é uma questão de avaliar quem tem ou não talento para o que                 

se requer, de igual modo, não se trata da ideia de existir certo e errado, feio e bonito, pois                   

esses são julgamentos de valor inibidores e não favorecem o desenvolvimento humano.  

É notório que os diferentes grupos oriundos de variados contextos sociais manifestam            

sua cultura de modo diverso e de que sempre há inquietações entre eles, gerando              

transformações, hibridizando as produções artísticas e os comportamentos sociais. Nessa          

perspectiva, é preciso levar em conta as diferenças, os desafios e as dificuldades que o               

professor de Arte pode encontrar no ambiente escolar, como, por exemplo, a carga horária              

reduzida e segmentada, a falta constante de materiais, ou ausência de espaço físico específico              

(sala de artes) para construção dos trabalhos. Dentre esses exemplos, posso citar alguns             

pertinentes à escola da rede pública municipal de ensino em que trabalho onde não temos uma                

sala específica para Arte, nem um auditório e nem sala extra sobrando, também não há               

laboratório de informática. Essas já seriam condições suficientes para não acontecer uma            

aprendizagem significativa em Arte.  

Mas, para que essa hibridação aconteça, é preciso, antes de tudo, que a escola e os                

professores acreditem na produção artística dos estudantes como uma forma de investigação e             

atribuição de valores e sentidos a suas vivências dentro e fora da sala de aula. Nesta proposta                 

de um novo modelo colaborativo, se integram territórios imaginativos como estímulo e            

recurso metodológico, em que todos são sujeitos dos processos e das ações pedagógicas. 
 

A imaginação assim contextualizada teria como função atuar        
na intersecção entre significações socioculturais herdadas do passado,        
conhecidas e sedimentadas como história, e possibilidades ainda não         
reveladas ou descobertas pelo presente. E é essa imaginação que é           
necessária aos Arte-educadores brasileiros. Sem o conhecimento e        
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consciência de sua própria história, não é possível reinventar o          
presente. (BARBOSA, 2002, pg.10). 

 

Ana Mae expressa seu interesse contínuo na necessidade de atualização do professor,            

como profissional reflexivo. Dentro desse contexto, a dissertação aqui apresentada se           

enquadra na linha de pesquisa “Processos de ensino, aprendizagem e criação em Artes”, do              

programa de Mestrado Profissional em Ensino de Artes – Prof-Artes, se convertendo em             

importante pesquisa para desenvolvimento e reflexão do Projeto Político Pedagógico da           

escola. Estruturada em três capítulos, objetiva discutir a mediação no ensino da Arte e              

analisar, nessas experiências, processos de criação e crítica, apresentando alguns exemplos de            

práticas pedagógicas que integram mais de uma linguagem e a influência tecnológica na             

produção artística, desenvolvidos na escola Municipal Edvaldo Machado Boaventura. 

Nessa perspectiva, discorro, no primeiro capítulo, “Contextualizando a pesquisa”,         

sobre as questões norteadoras que embasam a minha proposta metodológica e associo essas             

conexões aos Contextos Híbridos. Dialogo assim com a interdisciplinaridade, as tecnologias           

na educação, os processos de mediação e os contextos transdisciplinares e integrados. E             

sugiro algumas possíveis respostas de acordo com o contexto estrutural da escola como             

instituição de ensino, vinculada ao sistema de educação do Município de Camaçari, Bahia.             

Dessa forma, busco refletir sobre as possibilidades pedagógicas dentro de uma proposta            

integrada no ensino e aprendizagem em Arte.  

No segundo capítulo, “Tecnologia e Democracia”, aprofundo nossos estudos atrelados          

ao uso das tecnologias de informação e comunicação no ensino de Arte, enfatizando a              

importância de se manter atualizado com o ensino contemporâneo. Proponho um diálogo com             

a Abordagem Triangular, trazendo uma discussão que visa potencializar a Arte como fio             

condutor dos processos educacionais. Unindo experiências docentes e discentes, abordo as           

principais referências teóricas que norteiam a construção dessa metodologia adotada por mim.            

A fim de elucidar as minhas escolhas metodológicas, articulo as práticas artísticas, teóricas e              

estéticas conectadas a uma concepção da Arte. 

No terceiro capítulo, “Trânsitos Criativos”, apresento dois projetos        

artístico-pedagógicos desenvolvidos com estudantes da educação básica dos anos finais,          

construindo uma fundamentação teórica e metodológica a partir da minha concepção de            

Contexto Híbrido e da Abordagem Triangular, teorizada por Ana Mae Barbosa (2010),            

propiciando experiências variadas através da leitura, da criação, e da discussão analítica da             
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Arte. Este capítulo está dividido em sete tópicos que abarcam métodos, procedimentos,            

competências e habilidades, materialidade e reflexões na construção do conhecimento em           

Arte, propondo o uso das tecnologias e mídias digitais a favor da educação. 

Nas “Reflexões finais”, retomo minha trajetória como mestranda e arte-educadora e            

analiso o potencial dessa proposta, na formação docente e discente, como método facilitador             

do processo de ensino e aprendizagem, refletindo a importância de uma escola inclusiva e              

democrática na contemporaneidade.  

Para explanar a construção da metodologia que desenvolvo e que nomeei de Contexto             

Híbrido, trago o mapa conceitual abaixo, onde podemos identificar elementos que compõem            

os capítulos I e II da dissertação. Não refere-se a eixos temáticos ou categorias, mas a                

conexões maleáveis, constituindo a pluralidade da construção do conhecimento em Arte na            

escola. Não há hierarquia entre elas, nem uma ordem definida para se trabalhar com cada uma                

no campo artístico-pedagógico. Proponho pensar, dessa forma, que é na multiplicidade de             

desafios que o estudante terá a oportunidade de se identificar entre as linguagens da Arte e                

suas variadas formas de expressão. 

 
Figura 1: Mapa conceitual. Fonte: a autora, 2020. 
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Capítulo I - Contextualizando a pesquisa  

 

1.1. Contextos Híbridos 

 
Considera-se híbrida a composição de dois elementos       

diversos anomalamente reunidos para originar um terceiro elemento        
que pode ter as características dos dois primeiros reforçadas ou          
reduzidas. [...] A pós-modernidade, ao trazer à tona o conceito de           
híbrido, enfatiza acima de tudo o respeito à alteridade e a valorização            
do diverso. Híbrido, ao destacar a necessidade de pensar a identidade           
como processo de construção e desconstrução, estaria subvertendo os         
paradigmas homogêneos da modernidade e inserindo-se na movência        
da pós-modernidade, associa-se ao múltiplo e ao heterogêneo.        
(E-Dicionário de Termos Literários, 2009). 

 

Pensar a hibridação da Arte no ambiente educacional pressupõe a possível mistura e             

cruzamento entre as linguagens artísticas e os variados contextos humanos, tendo como            

resultado dessa fusão experiências transdisciplinares. Nessa perspectiva, podemos pensar na          

necessidade de construir um contexto educacional integrando aspectos cognitivos e          

relacionais que permitam cruzar diferentes elementos que compõem a construção do           

conhecimento em Arte. Dessa forma, visando facilitar a compreensão do significado da vida             

na sala de aula e fora dela, reconhecemos que essa integração pode favorecer a construção de                

competências e habilidades, não só cognitivas, mas também pessoais, comportamentais e           

éticas.  

Entretanto, cabe ressaltar que não é possível se aproximar do universo da Arte             

julgando impurezas em busca de limites estagnados. Chamo de contexto híbrido o resultado             

dessa mistura entre as Artes integradas e a vida, considerando que, dependendo da             

interpretação, pode sofrer essa crítica do professor polivalente. Considerando que as           

linguagens artísticas dialogam entre si, dessa forma, também é necessário construírem-se           

trabalhos realizados em linguagens híbridas, ou seja, trabalhos que não se limitam apenas a              

uma linguagem específica, ganham lugar de destaque na Arte contemporânea, como           

performance, instalações, design, moda e nos estudos do patrimônio público, por exemplo.  
 

Às grandes sínteses “coerentes”, homogêneas e unívocas de        
interpretação da constituição cultural americana, sucederia um tempo        
de ambiguidade, heterogeneidade e deslocamento de doxas       
petrificadas. Neste sentido, as reflexões de Guy Scarpetta sobre         
impureza, nos são particularmente úteis: “O que um termo como          
IMPUREZA me parece caracterizar não é apenas a heterogeneidade         
dos registros ou dos materiais utilizados, mas a maneira de tratar estes            
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choques, esta multiplicidade ativa. O que não deixa de trazer          
consequências no nível dos efeitos produzidos ou, se preferirmos, do          
conteúdo das obras: tudo se passa como se a uma época de efeitos             
simples, sucedesse uma era de ambiguidade, de equívocos e de          
perturbações.” Segundo Donaldo Schüler, a hibridez floresce nas        
culturas empurradas para a margem. Lançados à periferia, se misturam          
estilos, línguas e costumes. “Como exigir pureza do que nasceu          
impuro étnica e literariamente? Ora, a pureza, desde as ideias          
platônicas, perece de sua imobilidade. A renovação vem das sombras,          
da margem, do mundo em movimento, de discursos rebeldes à          
gramática e à lógica. O híbrido mistura cores, ideias e textos sem            
anulá-los”. (E-Dicionário de Termos Literários, 2009). 

 

Levando em conta os contextos híbridos de cada ambiente escolar, o grande desafio,             

no meu caso, consiste em desenvolver uma metodologia de ensino vinculada ao currículo de              

Arte alinhado às tecnologias digitais e que dialogue com os variados contextos que emergem              

em nossa comunidade escolar, como proposta norteadora da minha pesquisa. Na perspectiva            

de tornar o ensino de Arte algo significativo para o estudante, proponho uma mediação              

satisfatória para ambas as partes, através de métodos focados no contexto atual para que haja               

uma relação identitária. Assim, também adoto a Abordagem Triangular de Barbosa (2010),            

que propõe três etapas de abordagem no ensino da Arte: ler, contextualizar e produzir, como               

um ciclo fundamental no processo formativo dos estudantes. Para Barbosa, “refere-se à uma             

abordagem eclética. Requer transformações enfatizando o contexto” (BARBOSA, 2010,         

p.10).  

Dentro desse contexto, podemos pensar na construção do conhecimento em Arte além            

das quatro linguagens (visuais, teatro, dança e música), como aborda a BNCC (2017),             

propondo o desenvolvimento de competências e habilidades no campo da aprendizagem,           

ligados às Artes Integradas. Entretanto, não se trata de ambicionar um professor “polivalente”,             

que precise saber e fazer tudo, pois essa concepção de integração não pode ser confundida               

com a polivalência, em que existe uma imposição gestora ao professor, ao ser obrigado a               

trabalhar com técnicas e procedimentos para os quais ele não obteve formação e, portanto,              

não se sente preparado para isso. Ao contrário, a proposta se baseia em uma postura docente                

que seja autônoma e criativa, com base em sua formação e experiências vividas dentro e fora                

da escola. Para Barbosa (2003), existe uma diferença entre a polivalência docente, entre o              

trabalho dos artistas que resultam em produções híbridas e o trabalho dos professores com as               

linguagens artísticas:  
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Nós, arte-educadores, ficamos perplexos com a riqueza       
estética das hibridizações de códigos e linguagens operadas pela arte          
hoje, pois fomos obrigados a combater no Brasil a polivalência na           
Educação Artística decretada pelo governo ditatorial na década de         
1970. A polivalência consistia em um professor ser obrigado a ensinar           
música, teatro, dança, artes visuais e desenho geométrico, tudo junto,          
da 5ª série do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, sendo preparado           
para tudo isso em apenas dois anos nas faculdades e universidades.           
Combatemos este absurdo epistemológico. Contudo, mesmo naquele       
tempo, já defendíamos a interdisciplinaridade das artes. Nosso mote         
era: “Polivalência não é interdisciplinaridade”. A      
interdisciplinaridade era desejada, embora ainda fosse uma utopia para         
nós. Agora a arte contemporânea trata de interdisciplinarizar, isto é,          
pessoas com suas competências específicas interagem com outras        
pessoas com diferentes competências e criam, transcendendo cada        
uma seus próprios limites ou simplesmente estabelecendo diálogos.        
São exemplos o happening, a performance, a body art, a arte           
ambiental, a vídeo art, a arte computacional, as instalações, a arte na            
web, etc. (BARBOSA, 2003, p. 23-24).  

 

Quando falamos em projetos interdisciplinares, buscamos intencionar os trabalhos de          

modo que os estudantes transitem nas diferentes áreas do conhecimento, não apenas em seus              

conteúdos, mas, sobretudo, propondo uma aprendizagem significativa unida a aulas lúdicas e            

expositivas, por meio das práticas e das reflexões do meio em que eles vivem. Nesse processo                

educacional, o estudante pode experimentar as variadas formas de pensar e agir sobre um              

mesmo objeto de estudo. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a            

Educação Básica (Parecer CNE/CEB n.7/2010), a interdisciplinaridade é indicada na escola,           

pois facilita o exercício da transversalidade, organizando o currículo por intermédio de temas             

transversais e articulando a construção do conhecimento discente, permitindo romper com a            

forma rígida, ainda trabalhada tradicionalmente, na aplicação de conteúdos. Por isso,           

apresentamos aqui propostas pedagógicas que podem unir alguns componentes curriculares          

em projetos interdisciplinares e transdisciplinares. Considerando que “contextualizar é         

estabelecer relações” (BARBOSA, 1998, p.35), como já foi dito acima, esta pesquisa            

apresenta propostas pedagógicas que englobam as diferentes linguagens artísticas e a           

articulação entre elas, como no exemplo de manifestações híbridas e também da interação             

entre a Arte e a vida.  

No caso do componente curricular Arte, sua inclusão no Plano Nacional do Livro             

Didático é bastante recente, tendo ocorrido em 2015, e, nesse curto espaço de tempo, muitos               

professores ainda não se adaptaram a trabalhar com esse suporte, alegando algumas questões,             

como a ausência de representatividade, focando em questões direcionadas à hierarquia           
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eurocêntrica abordada em larga escala nos livros. Apesar dessas críticas, as conquistas            

protagonizadas por profissionais da arte-educação, pesquisadores e movimentos sociais da          

educação, fizeram com que a Arte passasse a integrar o currículo como área de conhecimento               

nas escolas em igualdade com outras disciplinas, oportunizando, assim, uma visão mais            

democrática e inclusiva para a educação. Sendo assim, sou a favor da utilização do livro               

didático por ser mais um recurso e um subsídio didático para ampliar o nosso repertório,               

diante de tantas demandas que nos cercam. Por isso, podemos reconhecer que, com o passar               

do tempo, a utilização desse material pela maioria dos professores será construída em parceria              

com seus próprios métodos, visando à formação integral dos estudantes nas escolas e             

reforçando a valorização do componente curricular e a importância do livro didático como             

apoio para as aulas de Arte.  

Dentro desse contexto, a utilização do livro didático, combinado à minha prática            

pedagógica, facilita a aproximação entre as linguagens artísticas trazendo um apoio para a             

construção do conhecimento em Arte e para a cultura visual do estudante. A partir de imagens                

oferecidas, sugestões de sites da internet, acompanhadas de mídias digitais, textos de apoio e              

atividades que podem ser usadas como fontes de inspiração e informação, tudo isso pode              

servir como questões motivacionais à didática docente. É importante ressaltar que o professor             

de Arte deve ter as suas práticas artísticas, teóricas e estéticas conectadas a uma concepção da                

Arte, ou seja, a educação se dá de diferentes maneiras e segue as especificidades do lugar                

onde se encontra, adequando-se a contextos culturais variados, diferentes etnias e classes            

sociais, resultando na hibridização dos processos educacionais. 
 

A categoria “Arte híbrida” é dedicada especificamente aos        
projetos híbridos e transdisciplinares de hoje e abordagens à arte da           
mídia. A ênfase principal é o processo de fusão de diferentes mídias e             
gêneros em novas formas de expressão artística, bem como o ato de            
transcender as fronteiras entre arte e pesquisa, arte e ativismo social /            
político, arte e cultura pop. (HiSoUR Arte Cultura Exposição, 2019).  

 

Diante do objeto de estudo, podemos centralizar nossas ações em estabelecer as            

relações necessárias para se entender e situar as manifestações artísticas no tempo e no              

espaço, como exemplo, o contexto das produções escolhidas, o contexto dos leitores e o              

contexto em que as leituras estão sendo produzidas. Contextualizar, então, não se resume a              

situar a obra na história da Arte. O estudante pode constantemente ser questionado sobre              

obras e artistas que mais o sensibilizaram, o que ele assimilou e como ele expandiu esse                
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repertório em suas experiências fora do espaço escolar, formando, assim, algumas categorias            

para compor uma efetiva contextualização que pode acontecer nas variadas áreas do            

conhecimento que podem, por sua vez, se unirem interdisciplinarmente. Não se trata de             

entender o contexto da obra apenas, o estudante precisa estar sensibilizado, tanto            

intelectualmente, quanto emocionalmente, para assimilar novas referências artísticas e         

culturais, e é, a partir desse diálogo, que se constrói o conhecimento em Arte.  

Ao falar sobre projetos de vida que favorecem o entrosamento com os temas, podemos              

ampliar as experiências de aprendizagem e inovar, relacionando essa leitura de mundo e             

estabelecendo relações do contexto histórico, do social, do antropológico, do geográfico, do            

ecológico, entre outras possibilidades que podem surgir. Barbosa (1998) nos aponta uma            

ligação inerente entre a ideia de leitura e a de contextualização, “Daí a ênfase na leitura:                

leitura das palavras, gestos, ações, imagens, necessidades, desejos, expectativas, enfim, leitura           

de nós mesmos e do mundo em que vivemos” (BARBOSA, 1998, p. 35). A autora também                

nos mostra que contextualizar é estabelecer relações, “é a porta aberta para a             

interdisciplinaridade” (BARBOSA, 1998, p. 38). Dentro dessa concepção, podemos concluir          

que contextualizar é também permitir a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, em que            

o estudante é estimulado a pensar interdisciplinarmente, buscando conhecimentos de outros           

componentes curriculares para a reflexão e práticas artísticas, permitindo, assim, conhecer a            

história e possibilitar que o passado se conecte com o presente em busca de um futuro melhor. 

Nesse sentido, o conhecimento artístico como experiência estética, somado à vivência           

dos estudantes, poderá construir um melhor caminho na formação do pensamento e na             

interpretação das manifestações culturais da sociedade contemporânea, de modo a construir           

na escola uma aprendizagem pautada na relação entre o professor e o estudante, construindo,              

por sua vez, um diálogo constante entre a escola, a família e a comunidade, com um                

desenvolvimento coletivo de histórias, culturas e valores. Construir conhecimento é mais que            

transmitir informações, se dá por meio da investigação e levantamento de hipóteses para             

elaborar conceitos, visando formar um estudante protagonista. Assim, é na realidade o local             

em que a interdisciplinaridade ocorre de forma concreta. 
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1.2.     Contextos Transdisciplinares e Integrados  

 

Retomando nossas reflexões sobre contextos híbridos, interdisciplinaridade e        

transdisciplinaridade como experiência estética, podemos entender que ambos se integram e           

se complementam, revelando a linguagem como um sistema simbólico formado por signos.            

Sendo assim, é possível pensar a Arte como um complexo sistema de linguagens em que o                

indivíduo reflete e se relaciona com o mundo de modo singular e criativo. Cada linguagem               

artística tem a sua própria expressão simbólica que pode ser articulada entre seus elementos              

de acordo com o contexto criativo. Por sua vez, cada artista possui uma poética própria,               

compondo obras em variados contextos nas diferentes linguagens, de modo a criar um             

universo estético em diálogo permanente com sua visão de mundo e com as culturas              

emergentes, o que nos permite compreender a diversidade inerente às linguagens artísticas e,             

assim, compreender a diversidade no mundo. 

Dessa forma, o ensino de Arte pode auxiliar na reorganização da escola como um              

grande palco do diálogo entre diferentes culturas, ou seja, da interculturalidade, visando            

estimular as possíveis conexões entre manifestações das variadas linguagens da Arte. Nessa            

perspectiva, as propostas pedagógicas apresentadas aqui trazem relatos de experiências          

desenvolvidas a partir das artes visuais e na integração das linguagens da Arte na escola, além                

das manifestações híbridas, formadas por duas ou mais linguagens, como é o caso das artes               

audiovisuais (cinema, videoarte, webart...) e das manifestações em performances, instalações,          

artes circenses, intervenções urbanas e outras, que são citadas na Base Nacional Comum             

Curricular (BNCC) como Artes Integradas. “Essas linguagens (artes visuais, dança, música e            

teatro) articulam saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos que envolvem as            

práticas de criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre formas artísticas”            

(BRASIL, 2017, p. 191). Assim, é fundamental que o estudante compreenda que as             

linguagens artísticas transcendem a nossa essência e possibilitam o desenvolvimento de novas            

formas de pensar e vivenciar o mundo. 

 
Arte híbrida também é principalmente transdisciplinar e lidar        

com a arte, e combinar diferentes gêneros. Arte híbrida aconteceu em           
paralelo com a evolução de metodologias científicas e mídia,         
intrinsecamente interdisciplinar e o mesmo se aplica à arte, de modo           
que a sobreposição pode ser bastante natural e criativa. A relação de            
arte híbrida com a ciência naturalmente evolui para projetos em que           



24 

juntos exploramos ideias filosóficas em ação através da colaboração.         
(HiSoUR Arte Cultura, 2019). 

 

Com forte ênfase na ludicidade, e em diálogo com as culturas juvenis que provoquem              

inter-relações com as quatro linguagens do componente Arte, a proposta se esforça em             

ampliar as experiências dos estudantes, conforme sugere a BNCC, “com manifestações           

artísticas e culturais, nacionais e internacionais, de diferentes épocas e contextos” (BRASIL,            

2017, p.203), visando estabelecer relações com o currículo de modo transdisciplinar, ou seja,             

pensado na promoção de uma interação entre as diferentes áreas, ao sugerir temas             

transdisciplinares. Nessa perspectiva, Freire (1987) denominou esse diálogo com temas          

transversais de “temas geradores”, construídos com base na realidade social do indivíduo.  
 

Esta investigação implica, necessariamente, uma metodologia      
que não pode contradizer a dialogicidade da educação libertadora. Daí          
que seja igualmente dialógica. Daí que, conscientizadora também,        
proporcione, ao mesmo tempo, a apreensão dos “temas geradores” e a           
tomada de consciência dos indivíduos em torno dos mesmos.         
(FREIRE, 1987, p. 87).  

 

Nessa perspectiva, proponho um método em que as linguagens artísticas integradas e            

suas manifestações híbridas se caracterizam pela liberdade de expressão autônoma na criação,            

inclusive, misturando linguagens verbais e não verbais. Por isso, não corresponde,           

propriamente, a uma linguagem artística, mas à relação entre elas, contemplando as interações             

e as articulações unidas a outras dimensões do conhecimento humano. Segundo os Parâmetros             

Curriculares Nacionais (PCN) de Arte (Brasil, 1997), o fazer artístico é uma experiência             

poética em que se articulam os significados e a experimentação de técnicas materiais visuais e               

plásticas, de movimentos corporais, de materiais sonoros, entre outros. Diante desta visão, nós             

arte-educadores, ao abordarmos essas linguagens de forma cruzada, durante o          

desenvolvimento artístico dos estudantes, ganhamos a oportunidade de aproximá-los mais          

ainda dos saberes do componente curricular Arte. Como foi sugerido na BNCC, “Artes             

integradas explora as relações e articulações entre as diferentes linguagens e suas práticas,             

inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação”            

(BRASIL, 2017, p. 195).  

Sendo assim, apresento uma proposta metodológica para educação básica nos anos           

finais, sugerindo em nossas experiências uma relação entre as Artes integradas e os contextos,              
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processos de criação, patrimônio cultural e tecnologias digitais. Esta proposta trabalha dentro            

de uma perspectiva da Arte contemporânea que nasceu da ruptura com os valores da Arte               

tradicional ocidental e, por isso, atualmente temos obras de arte que podem nos causar              

sensações diversas como característica dessa integração. Como exemplo também de Arte           

Integrada, apresentamos o audiovisual, presente na cultura da mídia, como as produções de             

cinema, TV, e internet, por exemplo. Por fim, a proposta pedagógica aborda outra forma de               

Arte Integrada, e não menos importante, que são as Artes tradicionais brasileiras, que             

acontecem em festas populares, celebrações religiosas, práticas sociais etc., e que fazem parte             

do nosso cotidiano.  

Embora as práticas criativas sejam trabalhadas individualmente no seu processo de           

construção, as linguagens artísticas são articuladas com base em um mesmo tema, que             

estabelece um foco em torno das práticas pedagógicas desenvolvidas nas aulas de Arte e que               

serão expostas nesta pesquisa. Nesse sentido, nas aulas, são abordadas as particularidades de             

cada linguagem, propondo uma relação entre seus conteúdos e os objetos de conhecimento,             

momento em que os estudantes passam a refletir sobre esses possíveis diálogos desenvolvidos             

entre as Artes Integradas e suas manifestações híbridas. Portanto, as práticas possuem uma             

certa liberdade de expressão, podendo uma mesma manifestação ser trabalhada em turmas de             

estudantes com idades diferentes e em momentos distintos do ano letivo, analisada por             

ângulos diferentes, a partir do olhar de cada linguagem. 

Conjuntamente à Abordagem Triangular, a proposta teórico-metodológica desta        

pesquisa é orientada pelas seis dimensões da construção do conhecimento em Arte            

apresentados na BNCC (2018), que devem ser alcançados de forma integrada, não possuindo             

uma relação hierárquica. Portanto, ela se apoia na convicção de que é possível provocar o               

estudante a ampliar sua: 

 

(1) Expressão artística, referentes aos valores estéticos que expressem suas emoções, sua           

história e sua cultura, com os elementos constitutivos de cada linguagem, associada à             

produção individual ou coletiva; 

(2) Criação, referente à comunicação do sujeito, pautada no fazer artístico através dos            

elementos de que dispõe, em produções artísticas individuais ou coletivas;  

(3) Estesia, referente a uma experiência sensível, despertando no sujeito a capacidade de            

perceber sensações a partir de seu repertório e da sua visão de mundo;  
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(4) Fruição, referente ao prazer, à experimentação e sensibilização artística e cultural do            

sujeito; 

(5) Reflexão, propõe um diálogo com a contextualização, levando o sujeito a perceber,            

analisar e interpretar o objeto de estudo, seja como criador ou como leitor;  

(6) Crítica, engloba todos os estudos e pesquisas relacionadas a visões de mundo            

diferenciadas, possibilitando novas compreensões ao articular ação e pensamento.  

 

Esses seis eixos propõem uma transversalidade entre o objeto de estudo e as             

competências e habilidades das artes visuais, música, dança e teatro, do mesmo modo com as               

Artes Integradas. A partir dessa hibridização, inicia-se um processo de construção do            

conhecimento através da Arte, em que o estudante vivencia a Arte em seu contexto tomando               

como base as referências e sentindo-se parte integrante desse ciclo. Esses aspectos do             

conhecimento, sugeridos “de forma indissociável e simultânea, caracterizam a singularidade          

da experiência artística” (BRASIL, 2018, p.192).  

 
Não se trata de eixos temáticos ou categorias, mas de linhas           

maleáveis que se interpretam, constituindo a especificidade da        
construção do conhecimento em Arte na escola. Não há nenhuma          
hierarquia entre essas dimensões, tampouco uma ordem para se         
trabalhar com cada uma no campo pedagógico. (BRASIL, 2018, p.          
192). 

 

Seguindo esse formato de aprendizagem em Arte, podemos nos inspirar no que            

Parsons (2005) pontua em relação a esse currículo integrado, levando em consideração as             

características específicas do componente curricular, “pois a Arte já constitui, em si, um             

currículo integrado e pode destacar-se no currículo escolar como forma de pensamento e de              

comunicação” (PARSONS, 2005, p. 309). Como foi sugerido pelo autor, devemos aproveitar            

o caráter flexível nesta área de ensino e aprendizagem, além de enfatizar a importância de               

propor um currículo integrado na perspectiva de uma educação inclusiva, que reconheça as             

diferenças a partir de práticas pedagógicas diversificadas que contemplem toda comunidade           

escolar. Ao mesmo tempo, propicie uma visão democrática de mundo com base nos direitos              

civis, sociais, econômicos, políticos e culturais. 

Partindo do princípio de que todos nós podemos vivenciar experiências poéticas da            

criação, dentro de uma relação estésica da Arte, como fruidores que somos e que nos               
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expressamos por diferentes linguagens, podemos concluir que a presença deste componente           

curricular na escola é fundamental para a democratização do acesso à cultura. De modo              

interdisciplinar, o docente pode fazer adaptações com o foco em sua prática nas linguagens              

com que melhor se identifica, além de buscar conexões com as outras. Assim, pode-se mediar               

as competências e habilidades por meio de diferentes métodos dentro de uma abordagem             

flexível, garantindo, dessa forma, aos estudantes o direito à aprendizagem e à expressão em              

diferentes linguagens de forma positiva, visando ampliar saberes e possibilidades          

pedagógicas.  
 

Portanto, independente das possibilidades físicas e materiais,       
o papel de um mediador é importante para a criação de situações onde             
o encontro com a arte, como objeto de conhecimento, possa ampliar a            
leitura e a compreensão do mundo e da cultura. Capaz também de            
abrir diálogos internos, enriquecidos pela socialização dos saberes e         
das perspectivas pessoais e culturais de cada produtor, fruidor,         
aprendiz. Pois, o objetivo maior não é propiciar contato para que todos            
os aprendizes conheçam este ou aquele artista, mas sim que eles e elas             
possam perceber como o homem e a mulher, em tempos e lugares            
diferentes, puderam falar de seus sonhos e de seus desejos, de sua            
cultura, de sua realidade, da natureza à sua volta e de suas esperanças             
e desesperanças, de seu modo singular de pesquisar a materialidade          
através da linguagem da arte. (MARTINS, 2005, p.17). 

 

Nessa perspectiva, apresento as práticas pedagógicas citadas nesta pesquisa, que          

desenvolvem-se com a intenção de ampliar a leitura de mundo e o repertório cultural dos               

estudantes. Considero o Contexto Híbrido como metodologia para o trânsito criativo,           

integrando as linguagens artísticas e suas formas híbridas, dentro de um contexto educacional             

que objetiva demonstrar conexões entre a Arte e a vida. Além disso, proponho uma              

construção com base na influência tecnológica e na produção artística contemporânea de            

maneira prática, contextualizada e reflexiva. Pautada, ainda, em questões relacionadas aos           

direitos humanos, propondo através da mediação uma educação para a justiça, ao relacionar a              

Arte com pensamentos de liberdades básicas, consideradas fundamentais para a dignidade           

humana. 
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Capítulo II - Tecnologia e Democracia  

 

2.1.     Tecnologias na Educação 

 

A presente pesquisa sugere um método integrador que visa estimular uma ação            

autônoma dos estudantes diante do saber, propondo reflexões, busca das informações sobre os             

temas sugeridos e o desenvolvimento de atividades práticas, culminando com produções           

desenvolvidas entre as Artes integradas e seus contextos híbridos. O público-alvo é a             

comunidade escolar, familiares e a comunidade como um todo. Sendo assim, artistas,            

contextos e códigos são trabalhados e aprofundados em nossas aulas, embasados na aplicação             

dos conceitos da Arte contemporânea, mediada por signos da Arte conceitual, atrelada ao uso              

das tecnologias digitais no ensino de Arte, com o objetivo de possibilitar aos estudantes uma               

abertura a novos códigos visuais, visando modificar sua relação com o meio.  
 

Mas engana-se quem pensa que basta colocar computadores        
na escola e deixar os estudantes ali sem qualquer orientação. Como           
bem definiu a especialista Lilian Bacich em um debate sobre o tema            
promovido pela Geekie, “o ensino híbrido é uma mistura         
metodológica que impacta a ação do professor em situações de ensino           
e a ação dos estudantes em situações de aprendizagem”. A adoção do            
ensino híbrido em um nível mais profundo exige que sejam          
repensadas a organização da sala de aula, a elaboração do plano           
pedagógico e a gestão do tempo na escola. Dessa forma, acrescenta           
Lilian, [...] “o papel desempenhado pelo professor e pelos alunos sofre           
alterações em relação à proposta de ensino tradicional e as          
configurações das aulas favorecem momentos de interação,       
colaboração e envolvimento com as tecnologias digitais”. (NOVA        
ESCOLA, Blog Tecnologia na Educação, 2019). 

 

A partir desse processo de hibridação e construção da metodologia na abordagem dos             

conteúdos, surgiu a necessidade de colocar os estudantes em contato com as novas             

ferramentas que já estavam presentes no nosso dia a dia. Então, em 2015, surgiram nossos               

primeiros trabalhos propostos com as TICs na sala de aula, quando começaram a aparecer os               

aparelhos eletrônicos e smartphones, de propriedade dos próprios estudantes, e, assim,           

passamos a trabalhar com as novas tecnologias e mídias de criação e comunicação, unidas à               

Arte contemporânea e sua ênfase no efêmero, estabelecendo relações estéticas de           
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aprendizagem. Esses primeiros projetos desenvolvidos com as tecnologias digitais estão          

descritos no anexo desta dissertação e em um portfólio  que complementa esta pesquisa. 2

A era da informação atingiu-nos em cheio de forma que passamos a ter acesso a               

inúmeras fontes de informação e comunicação, fosse pelas mídias tradicionais, ou pela            

internet nas redes sociais, por exemplo, que nos deixaram imersos nesse universo que se              

transforma a cada instante. É papel da escola fornecer parâmetros, tanto técnicos, como éticos,              

para que as tecnologias sejam utilizadas com cuidado e consciência, evitando maus usos,             

visando desenvolver uma proposta educacional voltada para a compreensão da atualidade,           

mas, principalmente, como ferramenta de ação transformadora.  

Na sociedade contemporânea, a ascensão das tecnologias revolucionou e melhorou a           

qualidade de ensino, pois, com a sua evolução, tornou-se possível aplicá-la ao nosso contexto              

educacional, explorando o seu potencial tecnológico, comunicacional e midiático na sala de            

aula, com vistas ao aprimoramento dos processos de aprendizagem. Isso é perceptível na             

contemporaneidade, pois, com o avanço das ferramentas digitais, passamos a interagir com            

computadores e Smartphones, desde a infância, os quais facilmente têm substituído um            

brinquedo. Podemos lembrar Piaget (1896-1980) e seus estudos ao discutir sobre o            

desenvolvimento do pensamento infantil e pensar um diálogo com as inovações que nos             

cercam e que podem influenciar novas práticas. 

Segundo Prensk (2001, p.2), “O único e maior problema que a educação enfrenta hoje              

é que os nossos instrutores Imigrantes Digitais, que usam uma linguagem ultrapassada (da era              

pré-digital), estão lutando para ensinar uma população que fala uma linguagem totalmente            

nova”. Ou seja, antes de propor uma metodologia ativa, devemos pensar como o docente pode               

contaminar os estudantes com suas ideias e pensamentos. Se, por um lado, observamos             

práticas educativas ultrapassadas e hierárquicas que dificultam o processo de ensino e            

aprendizagem, afastando os estudantes, acreditamos, de outra forma, que um diálogo           

pedagógico-democrático acontece quando professores e estudantes se assumem curiosos,         

mantendo uma postura dialógica, aberta e indagadora em que o estudante participa ativamente             

de toda a ação e aprende a partir de sua própria prática.  

Nos dias atuais, muitas escolas fazem o uso das tecnologias digitais nos processos             

educacionais, através de Smartphones, tablets e computadores, agregados a ferramentas que           

fazem parte do cotidiano dos estudantes, pois, mesmo em locais desprovidos desses recursos,             

2 https://www.flipsnack.com/vamvieira/tr-nsito-criativo.html  

https://www.flipsnack.com/vamvieira/tr-nsito-criativo.html
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podemos observar uma importância cada vez mais significativa desses aparelhos. Trazendo           

para o contexto dos estudantes da educação básica nos anos finais, cuja idade compreende              

entre 10 e 14 anos, podemos concluir que muitos são consumidores e também produtores de               

manifestações artísticas e culturais, veiculadas, principalmente, pela internet, através das          

redes sociais e plataformas de vídeo. Nesses espaços, eles expressam suas crenças, gostos e              

valores, por isso consideramos necessário que essa experiência seja reconhecida como parte            

de sua identidade e dialogue com o que se constrói na escola e nas aulas de Arte. Nessa                  

concepção, ao utilizar as tecnologias digitais associadas à telefonia móvel, o professor            

mediador estará oferecendo um estímulo em que as condições de aprendizagem           

multiplicam-se e aceleram. Os jovens leem e aprendem interativamente, por exemplo, ao            

participarem de aplicativos como WhatsApp ou Instagram, por meio de narrativas e de atos de               

comunicação, eles afirmam sua identidade no ambiente coletivo da rede social. Para esse             

grupo, Smartphone é o principal dispositivo de acesso à internet. Por isso, ter um olhar crítico                

para os conteúdos encontrados na rede é fundamental para uma formação cidadã. 

Vivemos em uma sociedade mutante em que as tecnologias digitais estão em constante             

atualização, e as novas gerações conseguem, na sua grande maioria, se familiarizar            

rapidamente. A internet é uma importante ferramenta de pesquisa e aprendizado, tanto para o              

professor, quanto para o estudante e, nas aulas de Arte, ela contribui para facilitar e ampliar o                 

acesso às produções artísticas em suas variadas linguagens e, principalmente, nas artes visuais             

cuja cultura midiática pode e deve ser problematizada, pois está presente em quase tudo              

através das imagens que nos sensibilizam e informam, veiculadas pelos meios de            

comunicação e pela publicidade. 

A geração atual é uma das primeiras gerações que pode ser considerada inteiramente             

digital, e a Arte está centralizada como instrumento de construção dessas experiências            

digitais. Dessa forma, pode-se entender como parte fundamental desse contexto, a inclusão            

das mídias digitais nos processos de ensino e aprendizagem em Arte, de modo que as               

tecnologias venham somar ao processo educativo, formando cidadãos proativos em seu           

presente e líderes conscientes para o futuro. Segundo Demo (2008, p.3), “O que transforma              

tecnologia em aprendizagem, não é a máquina, o programa eletrônico, o software, mas o              

professor, em especial em sua condição socrática”, ou seja, a tecnologia está em todos os               

segmentos da sociedade e o professor, como peça fundamental para a informação e             

construção de conhecimento dos estudantes, precisa perceber esse contexto em que todo            
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processo de ensino e aprendizagem necessita de participação, envolvimento e motivação, a            

partir de uma proposta pedagógica dinâmica e autêntica.  

Para se manter atualizado com o ensino contemporâneo, é fundamental o uso das TICs              

no processo de ensino e aprendizagem, pois, diante dos procedimentos falhos, sem oferecer             

condições estruturais, como podemos conduzir uma aprendizagem significativa e, ao mesmo           

tempo, refletir os conceitos de escola e sociedade? É preciso construir uma conscientização             

nacional para a necessidade de inclusão das mídias digitais no processo educativo. 
 

A sociedade brasileira vive esse momento de crise        
civilizatória de uma forma dual. Por um lado, não conseguiu resolver           
os problemas mínimos propostos pela sociedade antropocêntrica. O        
brasileiro ainda vive sem as condições mínimas de sobrevivência, o          
que lhe impede até mesmo de usufruir dos elementos básicos do saber            
que caracterizam a própria modernidade, ou seja, as luzes, a razão, a            
ciência e o progresso. Por outro lado, convive já, como visto nos            
capítulos precedentes, com novos valores, introduzidos pela presença        
dos meios tecnológicos de comunicação. Vive, portanto, de forma         
singular, esse limite histórico da modernidade, uma vez que está          
imerso totalmente em uma crise de algo que não foi possível ao menos             
ser vivido plenamente. (PRETTO, 2013, p. 125). 

 

Diante de tantas possibilidades novas no campo da educação, infelizmente, aqui no             

Brasil, trabalhar com as tecnologias digitais é um desafio, já que a maioria das escolas, em                

pleno século XXI, ainda não dispõe de aparelhos eletrônicos e nem acesso à internet para os                

estudantes. Dentro desse contexto, é preciso ressaltar a importância de investimentos e de uma              

política de educação que permita esse avanço tecnológico nas escolas em prol de uma              

educação de excelência. Propondo para os estudantes o uso das tecnologias e o domínio de               

suas ferramentas, acredito que, através dessa experiência de inclusão digital nesse espaço            

público de aprendizagem, podemos realizar propostas pedagógicas comprometidas com os          

direitos básicos da sociedade, de modo a estimular uma conduta democrática e igualitária do              

cidadão contemporâneo. “Um dos principais obstáculos está relacionado à chamada inclusão           

digital dos cidadãos. Não temos acesso mínimo à internet para boa parte da população.”              

(PRETTO, Correio, 2020). 

Nesse sentido, a internet se configura como um excelente meio de ensino e             

aprendizagem, além da ampla divulgação dos eventos escolares, tornando-se um local onde os             

estudantes podem se valer da leitura e escrita de textos verbais e não verbais, em situações de                 

pesquisa, na busca de informações, na escrita de textos críticos, etc. Nas aulas de Arte,               

aplicando a Abordagem Triangular em diálogo com as tecnologias digitais, podemos sugerir            
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desafios que estimulem os estudantes a problematizar, experimentar e explorar, formulando           

hipóteses e resolvendo questões, além de fazer uma leitura das mídias digitais,            

contextualizando com histórias de vida e finalizando no fazer artístico através de vídeos,             

fotografias e outras linguagens. Por exemplo, quando o professor propõe aos estudantes que             

usem a tecnologia para criar, a intenção gira em torno de despertar novas possibilidades além               

do entretenimento, incentivando a crítica e o seu uso consciente.  

Apesar de conhecerem bem os recursos digitais, muitos estudantes ainda não sabem            

como pesquisar na internet e tendem a copiar e colar informações do primeiro site que               

encontram. Por isso, antes de qualquer atividade utilizando a internet, é preciso apresentar             

algumas orientações fundamentais, para que o estudante perceba os riscos a que está sujeito              

em consultas dessa natureza e passe a selecionar as informações, verificando a origem do site,               

na busca por aqueles que são confiáveis.  

Quando falamos da tecnologia a serviço da educação, é fundamental abordar, por            

exemplo, a relação das pessoas com a internet, com a tecnologia e como ela pode ser                

considerada uma ameaça existencial, capaz de acentuar a alienação social. Se pensarmos de             

que maneira esse avanço tecnológico pode nos prejudicar e prejudicar as relações humanas,             

iremos perceber que estão se tornando cada vez mais individualistas com uma diminuição das              

relações presenciais, uma vez que hoje, já pode ser encarada como uma ferramenta de              

alienação, distração, fraude e solidão, afetando a nossa saúde mental em uma “relação de              

vício, reconhecido pela medicina” (Rev.bras.educ.med. 2017).  

Por outro lado, podemos citar também os diversos produtos digitais, que ajudam muito             

no processo de ensino e aprendizagem, quando usamos as plataformas on-line. Nesses            

ambientes virtuais, a avaliação pode ser imediata e fundamental no progresso do estudante,             

garantindo-lhe o domínio de conteúdos e competências, antes de permitir que ele avance para              

outros níveis. Com isso, o tempo do professor é potencializado, para dedicar atenção à              

resolução de questões mais complexas da aprendizagem. 

Diante disso, nós, educadores, precisamos nos reinventar e inovar todos os dias, pois o              

maior desafio não está na aplicação das diferentes linguagens ou mídias e nem na busca de                

melhores planos de ação; é preciso estabelecer uma contextualização entre essas           

possibilidades de aprendizagem e fomentar também seu uso didático. “A razão de ser das              

novas tecnologias é representarem oportunidades renovadas de aprender bem, não só indo            
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além do tradicional, mas principalmente propondo horizontes inovadores mais aptos a dar            

conta dos novos desafios do século XXI.” (Demo, 2008, p.2).  

Dependendo dos recursos da escola, nós podemos combinar o uso de computadores            

com livros didáticos, vídeos e jogos educativos. Ao trabalhar com jogos virtuais, aprendemos             

muito, desenvolvemos habilidades perceptivas, motoras e estratégicas, além da capacidade de           

enfrentar desafios contextualizados entre os nossos sentimentos, através das escolhas e           

decisões, estimulando, dessa forma, comportamentos e promovendo descobertas fundamentais         

no aprendizado. Dialogando com os jogos nas aulas de Arte, podemos destacar de que              

maneira essa linguagem contribui para isso, e como os jogos podem ser utilizados para              

intensificar o processo de ensino em Arte a partir da reflexão e contextualização. Desta forma,               

a tecnologia, combinada com a internet, compõe a mais importante ferramenta que pode             

contribuir para o processo de ensino, facilitando o acesso a conteúdos em que os estudantes               

podem pesquisar as variadas informações como, por exemplo, conhecer a coleção dos grandes             

museus locais e internacionais on-line, além de utilizar as variadas plataformas digitais a             

favor da aprendizagem. 

Para o filósofo norte-americano John Dewey (2001), a vida deveria ser tratada como             

eixo transversal do processo contínuo de construção de saberes, tornando-se o elemento            

substancial para dar consistência ao projeto de uma escola democrática. Na concepção            

deweyana, o pensar reflexivo se desenvolve a partir do problema originário da experiência de              

vida: “pensar é inquirir, investigar, examinar, provar, sondar, para descobrir alguma coisa            

nova ou ver o que já é conhecido sob prisma diverso. Enfim, é perguntar.” (Dewey, 1979,                

p.262). Vem desse conceito a importância do conhecimento produzido na escola sobre o que é               

trabalhado e apreciado pelos estudantes, ganhando, no espaço escolar, um lugar sistemático,            

onde ele desenvolve, aprimora e expressa sua capacidade cognitiva, física e social. O que              

Dewey (1980) chama de experiência: 
 
O relato oferecido da experiência dominantemente intelectual       

e prática procurou mostrar que ter uma experiência não implica tal           
oposição; pelo contrário, nenhuma experiência, de que tipo seja,         
poderá constituir-se numa unidade, a menos que apresente qualidade         
estética. (DEWEY, 1980, p. 93).  

  

Desse modo, o presente trabalho esforça-se em promover a experiência da inclusão            

digital na educação básica dos anos finais, mesmo com tantas dificuldades, podemos            
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introduzir ferramentas a que os estudantes tenham acesso, uma vez que, sendo nativos             

digitais, a produção usando Celulares, Smartphone, Notebook, Datashow, câmera, internet,          

entre outros, pode ser uma tarefa que os engaje e seja próxima daquilo a que têm acesso fora                  

da escola. Como foi sugerido por Nelson Pretto: “Fortalecer as culturas locais e             

disponibilizá-las na rede mundial, é fortalecer o cidadão. É permitir que cada cidadão seja              

sujeito de sua própria história e de uma história coletiva que estará sendo construída por               

todos.”(PRETTO, 1998, p. 01). Nessa perspectiva, propor uma prática que não tem um             

sentido meramente instrumental, pois a tecnologia está ligada ao contexto social e cultural que              

integra os meios de comunicação. Fomentando o desenvolvimento de pesquisas artísticas e            

educacionais, promove essa construção, não somente em torno da capacidade criadora e            

expressiva dos estudantes, mas também para a sua autonomia e participação na sociedade,             

propondo uma formação cidadã consciente, crítica e democrática.  

 

2.2.     Processos de Mediação 

 

Como foi dito anteriormente, são muitos os desafios para a educação do século XXI,              

sendo um dos principais, o uso das tecnologias digitais. Esses desafios atravessam todas as              

áreas no contexto do ensino e aprendizagem, e é preciso vencê-los para que a escola se torne                 

um espaço democrático de colaboração entre docentes e estudantes. Um projeto de educação             

de excelência está atrelado a uma boa formação docente, pois o professor tem presença              

marcante na vida do estudante, tanto para impulsioná-lo, quanto desmotivá-lo. Vivemos, no            

entanto, um paradoxo, uma vez que os educadores também precisam ser motivados diante das              

diferentes realidades e desafios que enfrentam dentro da sala de aula. Se a formação docente é                

essencial para o processo de transformação da educação, e considerando a importância do             

ensino da Arte no sistema educacional brasileiro, entendemos como indispensável a relação            

do professor como mediador, porque introduzir os estudantes da rede pública no universo das              

tecnologias significa garantir sua presença na construção de uma sociedade mais justa e             

igualitária.  

Segundo Shor & Freire (1986, p. 130), o currículo da escola ainda não se encontra               

“situado dentro do pensamento e da linguagem dos alunos” e, por isso, os autores apresentam               

uma proposta pedagógica que contextualiza o estudo dentro da subjetividade do estudante, em             

busca de novas reflexões. Dentro desse contexto, este trabalho propõe uma metodologia            
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pautada na inclusão digital em que estudantes e professores poderão descobrir formas            

inovadoras no processo de ensino e aprendizagem, com o mínimo de infraestrutura            

tecnológica. 
 

A educação deve ser integradora – integrando os estudantes e          
professores numa criação e re-criação do conhecimento comumente        
partilhadas. O conhecimento, atualmente, é produzido longe das salas         
de aula, por pesquisadores, acadêmicos, escritores de livros didáticos e          
comissões oficiais de currículo, mas não é criado e re-criado pelos           
estudantes e pelos professores nas salas de aula. (FREIRE;SHOR,         
1986, p. 19). 

 

A mediação que busco ocorre em um diálogo entre tecnologia, experimentação,           

sensibilização e informação na construção do conhecimento, pois, quando a aprendizagem é            

desenvolvida com prazer e entretenimento, permite uma leitura lúdica e a interpretação de             

mundo, uma vez que há uma aproximação com a realidade na qual o estudante está inserido e                 

propicia um saber de forma mais prazerosa e útil. Segundo Freire (1993, p. 27-38), “ninguém               

lê ou estuda autenticamente se não assume, diante do texto ou do objeto da curiosidade a                

forma crítica de ser ou de estar sendo sujeito da curiosidade, sujeito da leitura, sujeito do                

processo de conhecer em que se acha”. É preciso aprender a ler e interpretar os códigos                

visuais, sonoros, gestuais e textuais, por exemplo, quando interagimos em aplicativos virtuais            

e blogs em uma experiência criativa, comprometida com a compreensão e comunicação,            

passamos a engajar os estudantes transitando na linguagem dessa geração tecnológica. Freire            

aborda também o potencial democrático do diálogo, quando ele argumenta essa relação,            

afirmando: “Enquanto relação democrática, o diálogo é a possibilidade de que disponho de,             

abrindo-me ao pensar dos outros, não fenecer no isolamento” (FREIRE, 2011, p.166). Nesse             

contexto, pensando no sujeito e numa sociedade igualitária, através de micropolíticas da            

escola, o diálogo se intensifica no campo da educação, na perspectiva de potencializar uma              

prática democrática de inclusão digital na educação pública.  

Visando esses avanços nas pesquisas de arte-educação, Barbosa (1998) procurou          

inspiração em suas experiências e na sua formação com Paulo Freire, atrelada à abordagem do               

ensino de Arte concebida nos Estados Unidos, a Discipline Based Art-Education           

(Arte-educação baseada na disciplina). Segundo a autora: “A Abordagem Triangular é aberta            

a reinterpretações e reorganizações, talvez por isso tenha gerado tantos equívocos, mas            
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também gerou interpretações que a enriqueceram, ampliaram e explicitaram." (BARBOSA &           

CUNHA, 2010, p.11).  

Trata-se da construção de um método trazendo ideias de diversas fontes, mas,            

principalmente, da Abordagem Triangular que sistematizou uma postura transdisciplinar         

como abordagem para a construção de conhecimento, através das experiências com a Arte e              

de integrá-la ao ambiente social e cultural, para não reduzi-la a uma simples visualidade e               

sim, compreendê-la na singularidade e dentro de um contexto social. Utilizando esse método             

proposto por Ana Mae (2000), ao articular os três âmbitos e ações, ou seja, fazer,               

contextualizar e ler, configura-se como peça central de diversos trabalhos na área de ensino de               

Arte para distinguir como os processos de leitura e interpretação podem produzir e consolidar              

conhecimentos. Dessa forma, parte-se de vivências interdisciplinares, transdisciplinares e         

Artes integradas, empregando as tecnologias digitais como ferramentas, associando-as ao          

contexto dos estudantes. Para Barbosa:  
 

A Proposta Triangular é construtivista, interacionista,      
dialogal, multiculturalista e é pós-moderna por tudo isto e por articular           
arte como expressão e como cultura na sala de aula, sendo esta            
articulação o denominador comum de todas as propostas        
pós-modernas do ensino da arte que circulam internacionalmente na         
contemporaneidade (BARBOSA, 1998, p. 40). 

 

O estudante deve conhecer o passado para entender o presente, fundamentando a             

proposta de ensino da Arte no fazer artístico, na leitura da obra de Arte e na contextualização                 

da história, portanto, podemos entender a Abordagem Triangular como uma proposta de            

formação em Arte na educação que passa a ser vista, não só como autoexpressão, mas               

também como conhecimento.  

  
[...] outro paradigma no Ensino da Arte, fundado na         

importância do conhecimento histórico para aquisição e ampliação de         
um repertório imagético, fundamental para o exercício analítico. “Ver         
e não só fazer”, a fim de constituir fundamentos para poder “ler”            
criticamente as próprias realizações, bem como as de outrem.         
(BREDARIOLLI In: BARBOSA & CUNHA, 2010, p. 32). 

 

A construção da fundamentação teórica e metodológica exposta nesta pesquisa segue           

baseada nas variadas possibilidades de explorar o pensamento artístico e de proporcionar uma             

aprendizagem significativa pautada na formação cidadã, visando potencializar a Arte como           

expressão e como cultura na base da sistematização das dimensões da leitura,            
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contextualização e produção, ajustada com as necessidades contemporâneas a partir das           

tecnologias digitais. Nessa perspectiva, podemos dialogar também com Mirian Celeste          

Martins (2005) ao pensar uma formação educacional baseada no aprender a conhecer,            

aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver coletivamente. 
 
A arte é, pois, mais do que uma ilustração para aulas. Como            

linguagem, como pensamento expresso por outras linguagens, ela        
potencializa outros modos de percepção de questões que estão sendo          
trabalhadas, seja em que área for. É como uma outra via de acesso que              
faz pensar e não apenas exemplificando ou deixando mais amena a           
aprendizagem. (MARTINS, 2005, p.48).  

 

Dentro de uma proposta de ensino e aprendizagem transdisciplinar, entre as            

linguagens artísticas e outras áreas do conhecimento, incorporando experiência e tecnologia, o            

trabalho segue baseado nessa compreensão para estabelecer um contexto que impulsione o            

interesse do estudante com o intuito de agregar valores, explorando experiências de vida com              

a bagagem cultural de cada um. Concebe-se, assim, a construção de um método nomeado              

Contexto Híbrido e sua materialização no chão da escola, encontrando potencialidades a            

serem maximizadas e fragilidades a serem superadas, pois todo processo educacional requer            

percepção permanente e ativa das necessidades de uma sociedade mutante.  

Se pensarmos em uma educação tradicional, em que o professor é o centro do processo               

de aprendizagem, o detentor do conhecimento, podemos lembrar que Freire (1997) já            

indagava esse formato. Acreditando que o estudante já traz consigo um conhecimento antes             

de entrar na escola e que as propostas pedagógicas devem somar essas experiências, para              

estimular o senso crítico, substitui-se, então, o que ele chamava de "educação bancária" por              

uma "educação libertadora". O professor organiza os saberes e, nesse diálogo, o estudante             

pode também desenvolver seu senso crítico, tornando-se, dessa forma, um professor mediador            

e não apenas um transmissor de conhecimento.  

Para Freire, a educação dialógica compreende que o professor aprende, ao mesmo            

tempo em que ensina, dialogando com as culturas que o estudante traz do ambiente onde vive.                

O autor também sugere que os processos de ensino e aprendizagem devem ser             

problematizadores e críticos, isto é, devem escolher temas transversais que levem em conta a              

realidade social vivida por cada um, visando uma formação cidadã, através da consciência da              

responsabilidade social e política do docente e do discente, estimulando, dessa forma, o             

estudante a se reconhecer como parte de sua realidade no processo de aprendizado. 
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Nesse processo de mediação, é importante que o arte-educador trabalhe cada           

linguagem por meio de um conhecimento de suas especificidades em uma perspectiva            

dialógica. Trata-se de construir uma prática docente que, mesmo apoiada em referências de             

um material didático, refletem e realizam ações que resultam em escolhas autônomas e             

pensadas para compartilhar com a comunidade escolar, ampliando saberes por meio de            

pesquisas e contextualizações que buscam embasamento teórico nos fundamentos da Arte e            

da educação. Essa prática propõe ao docente, em seus processos pedagógicos, uma autonomia             

de projetos, que podem abordar os desejos e as necessidades do estudante, cabendo-lhe             

mediar as diferentes culturas, de modo a criar curadorias educativas.  

No processo de mediação no ensino de Arte, é importante refletir e analisar obras de               

artistas e também a produção dos estudantes, aliados a temas que eles estão estudando ou               

desenvolvendo, e criar suas próprias metodologias, modificando-as e tendo uma ação criativa            

sobre elas. E assim estabelecer uma prática significativa da aprendizagem, de grande            

importância na formação da criatividade, que pode ser expressa em situações diversas. Por             

exemplo, o estudante que conhece Arte pode estabelecer inúmeras relações quando estuda            

Matemática e suas formas, linguagens e seus textos, Geografia através das culturas e da              

história com seus períodos, além de exercitar sua imaginação, tornando-se mais habilitado a             

construir um texto ou a desenvolver o senso reflexivo. Dessa mistura, nasce um diálogo entre               

diferentes culturas, ou seja, a interculturalidade, visando estimular as possíveis conexões entre            

as áreas do conhecimento. Como afirma Barbosa:  
 

Com essa perspectiva, as questões relativas às abordagens e         
aos métodos de leitura e interpretação de imagens e objetos do campo            
da arte, assim como a inter-relação dos conhecimentos de várias áreas           
e domínios necessários para a contextualização, passaram a fazer parte          
dos pré-requisitos para efetivação da Abordagem Triangular.       
(Barbosa, 2009, p.173). 

 

Nessa concepção, o ato de fruir ou apreciar como leitura pressupõe uma relação que se               

constrói entre o leitor e a sua realidade. Estes também são conceituados, segundo as              

influências de Paulo Freire (1997), quando aborda a leitura como interpretação cultural, uma             

vez que os conteúdos trabalhados em Arte constroem uma relação com o estudante, seja na               

identificação de algo conhecido, dentro de sua visão de mundo, ou no estranhamento             

provocado pelo encontro com o novo e inesperado. “Respeitar a leitura de mundo do              

educando significa tomá-la como ponto de partida para a compreensão do papel da             
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curiosidade, de modo geral, e da humana, de modo especial, como um dos impulsos fundantes               

da produção do conhecimento” (FREIRE, 1997, p. 138-139). 

Nesse jogo entre identificação e estranhamento, surge a compreensão de seu contexto            

artístico e cultural, além de ampliar conhecimentos em outras realidades, em virtude da             

diversidade entre os povos. Dessa forma, neste processo de ensino e aprendizagem em Arte, o               

estudante passa a compreender os conteúdos e procedimentos específicos das linguagens           

artísticas, além de contextualizá-los social, cultural e historicamente. 
 

Assim, o contexto se torna mediador e propositor,        
dependendo da natureza das obras, do momento e do tempo de           
aproximação do criador. A contextualização, sendo a condição        
epistemológica básica de nosso momento histórico, como a maioria         
dos teóricos contemporâneos da educação comprovam, não poderia        
ser vista apenas como um dos lados ou um dos vértices do processo de              
aprendizagem. O fazer arte exige contextualização, a qual é a          
consideração do que foi feito, assim como qualquer leitura como          
processo de significação exige a contextualização para ultrapassar a         
mera apreensão do objeto. (BARBOSA, 2010, p.33). 

 

Seguimos essa linha de pensamento cujo foco está na construção do conhecimento em             

Arte em que podemos evidenciar a experiência como parte fundamental, permitindo alcançar            

uma participação mais ativa do estudante em seus processos de criação, reflexão, fruição,             

expressão, estesia e crítica. No entanto, devemos estar atentos ao repertório trazido pelo             

estudante e considerá-lo como parte integrante desse processo sem reproduzi-lo ao estabelecer            

algum tipo de juízo de valor, mas colocá-lo em diálogo sem deslegitimar sua importância para               

a identidade cultural do próprio estudante. Dessa forma, desenvolvendo competências gerais           

de argumentação, pensamento crítico, empatia e autoconhecimento, no sentido de promover           

para o estudante uma aprendizagem significativa, principalmente, no momento em que o            

ensino da Arte sofre com mudanças e ameaças de ser retirado do currículo formal da educação                

básica. Alguns teóricos posicionam-se contra a implantação da Arte no processo de ensino e              

aprendizagem por acreditar em uma forma de expressão alienada e descompromissada. Nesse            

contexto, nós, arte-educadores, precisamos evidenciar o nosso valor no próprio ambiente           

escolar, através do seu Projeto Político Pedagógico (PPP). 
 

É papel do professor estabelecer relações entre a Arte e as           
outras formas de conhecimento trabalhadas na escola, uma vez que é           
conhecedor do projeto político-pedagógico que norteia a instituição        
em que atua. Arte não está isolada no currículo, pode e deve dialogar             
com as mais diversas áreas, seja por relação de conteúdos ou por            
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participarem do mesmo projeto político-pedagógico que orienta a        
instituição. (MARQUES, BRAZIL, 2014, p. 50). 

 

É fundamental, nesse processo, pensarmos em explorar a Arte na escola em suas             

potencialidades e incorporada às tecnologias digitais, evitando hierarquizações disciplinares e          

sua instrumentalização como transmissora dos conteúdos de outros componentes curriculares.          

Portanto, posicionar-se como um professor mediador implica em abrir espaço para o diálogo,             

escolhendo caminhos que permitam uma participação ativa e autônoma, visando formar o            

estudante como protagonista de seu processo de aprendizagem, além de propiciar a ampliação             

de seu repertório cultural. Dessa forma, construir uma postura docente que se permite atuar              

em vários papéis, tais como, criador, pesquisador, proponente, apreciador e que se posiciona,             

favorece o fortalecimento do seu trabalho junto a toda comunidade escolar e contribui para a               

formação de uma sociedade mais humana e igualitária.  

 

 

 

 

            
    Figura 2: Estudantes em aula de campo                                Figura 3: Estudantes desenvolvendo atividade 
    com a linguagem fotográfica.                                                com a linguagem fotográfica. 
    Fonte: a autora, 2016.                                                            Fonte: a autora, 2019. 
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Capítulo III - Trânsito Criativo 

 

Apresento agora duas propostas pedagógicas, uma transdisciplinar - Relendo Camaçari          

nas obras de Candido Portinari - e a outra interdisciplinar - Consciência de Raça - gerando um                 

diálogo entre ambas através de um processo reflexivo entre objeto de estudo, Arte e vida.               

Estas propostas pedagógicas foram planejadas para fundamentar, através da prática, minha           

pesquisa como mestranda do ProfArtes – UFBA. Dessa forma, foram idealizadas com a             

finalidade de seguir as fundamentações teóricas e metodológicas citadas ao longo da pesquisa,             

na perspectiva de discutir a mediação no ensino da Arte e analisar, a partir de uma construção                 

coletiva, o potencial da Arte como fio condutor dos processos educacionais.  

 

3.1.     Projeto Relendo Camaçari nas obras de Candido Portinari 

 

Nesse primeiro caso, a proposta apresenta uma reflexão de um conjunto de obras do              

artista Candido Portinari, escolhida a partir de questões trazidas pelos próprios estudantes e             

desenvolvida como tema transversal que se cruza com os conteúdos e as práticas curriculares.              

Nesse sentido, tenciono um diálogo com a própria comunidade evidenciando o contexto,            

através dos processos de leitura, da criação e crítica e da discussão analítica da Arte, propondo                

uma prática pedagógica que integre mais de uma linguagem na construção dos saberes e a               

influência tecnológica na produção artística. Nessa perspectiva, essa proposta foi          

desenvolvida por meio da pesquisa-ação, como foi sugerida por Thiollent:  
 

(...) a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base           
empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma           
ação ou com uma resolução de um problema coletivo e no qual os             
pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do         
problema estão envolvidos de modo cooperativo e participativo.        
(THIOLLENT, 1996, p. 13). 

 

Como já foi dito acima, o projeto foi desenvolvido na Escola Pública Municipal             

Edvaldo Machado Boaventura, situada em Camaçari, Bahia. Envolveu, aproximadamente,         

400 estudantes, na faixa etária de 10 a 14 anos, contemplando ambos os sexos, divididos em                

turmas entre o 6º e 9ºano, da educação básica. Construído inicialmente para ser desenvolvido              

nas aulas de Arte com as turmas do 6°ano durante o período de 3 meses entre julho, agosto e                   

setembro de 2019, o projeto sofreu transformações ao longo do processo e passou a ser uma                



42 

proposta pedagógica transdisciplinar, dentro de uma organização que atravessou todas as 14            

turmas de nossa escola e todas as áreas do conhecimento, em prol de uma unidade na                

construção da aprendizagem significativa. A proposta foi estruturada em sua apresentação no            

seguinte formato: 

 

Tema: Guerra e Paz – O papel da Arte na comunidade.  

Problemática: Levando em conta os contextos híbridos de cada escola, a ideia era             

desenvolver uma proposta artístico-pedagógica que dialogasse com a comunidade escolar a           

partir de um resgate da memória da cidade, visando introduzir valores dentro e fora da escola.  

Objetivo: Incentivar a busca do conhecimento em diferentes contextos históricos e           

sociais, e refletir criticamente sobre as manifestações artísticas em tais contextos, promovendo            

a experiência artística dos estudantes, levando-os a apreciar, expressar-se, fruir e criar Arte. 

 

3.1.2.   O papel da Arte na Comunidade 

 

Ao longo do tempo exercendo esta profissão de arte-educadora, compreendi que a            

principal relevância dentro dos processos para a construção do ensino e aprendizagem em             

Arte se dá na vivência com a própria obra. Nessa perspectiva, tentando refletir sobre o papel                

da Arte na comunidade e, buscando situar nossas experiências artísticas no contexto de             

Camaçari, visava causar emoções, despertar o interesse e estimular reflexões a partir de             

questionamentos que emergem da própria comunidade, de modo a proporcionar uma fruição            

dos sentidos que a obra provoca, e as propostas estéticas que carrega. Dentro deste contexto,               

Migliorin (2015), também demonstra a sua concepção sobre comunidade. 
 

Uma comunidade na educação pressupõe que a educação não         
seja para ela, para o povo ou para o pobre, mas do povo, da              
comunidade. Essa pequena variável traz uma mudança por vezes         
escandalosa para a atual organização da educação escolar. Cada vez          
mais verticalizada, frequentemente distante das necessidades, saberes       
e práticas das comunidades e descrente da autonomia dos professores.          
(Migliorin, 2015, p. 194). 

 

De acordo com a proposta de Migliorin, a comunidade possui uma importância que             

deve ser conhecida e valorizada, ao sugerir que esse contato com os diversos aspectos e               

dimensões que formam uma comunidade nos mostra um lugar cheio de memórias e variadas              
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culturas, nos diferentes espaços, com o qual o sujeito se envolve e do qual se sente parte                 

integrada ao seu projeto de vida.  
 

O que não é diferente das questões ligadas aos direitos          
humanos. Certa vez um colega nos disse: “Com esse projeto é a            
primeira vez que os estudantes estão tendo contato com os direitos           
humanos”. Profundo engano. Desde que nasceram eles estão tendo         
contato com os direitos humanos, com a vida – os direitos humanos            
são transversais a tudo. (Migliorin, 2015, p. 181). 

 

A partir de questões trazidas pelos estudantes do 6° ano, retratando o alto índice de               

violência urbana que se espalha por toda comunidade em que, infelizmente, todos nós             

ocupamos um espaço de vítima dessa sociedade adoecida por um sistema excludente,            

pensamos em como transformar esses diálogos que trazem memórias de sofrimento, em uma             

Arte inclusiva. Assim, partimos de pesquisas e sugestões temáticas, até chegarmos ao artista             

Candido Portinari. Primeiro, tomamos como referência a sua grande obra, o mural “Guerra e              

Paz (1956)”, tema necessário para as discussões sobre a violência que está tomando grandes              

proporções em nossa cidade. Então, buscamos na diversidade da produção desse artista            

brasileiro, colocá-lo em diálogo com a nossa comunidade. Essa escolha propiciou uma            

discussão sobre identidade, através de uma leitura lúdica de mundo e, ao mesmo tempo,              

ativou esse olhar para o que se produz em outras culturas.  

Desse modo, apresentamos como método educacional, integrar a produção artística          

com histórias de vida, atrelado ao estudo na sala de aula, pois percebemos a importância que                

existe no ser humano de se identificar com a sociedade e o ambiente em que está inserido,                 

como reconhecimento de sua vida, conforme aponta Freire, “A investigação da temática,            

repitamos, envolve a investigação do próprio pensar do povo. Pensar que não se dá de fora                

dos homens, nem num homem só, nem no vazio, mas nos homens e entre os homens, e                 

sempre referido a realidade.” Freire (1997. p. 101).  

Possibilitando uma contextualização com a nossa região, os estudantes do 7º ano            

trouxeram as inspirações do artista nas secas do Nordeste, a dura realidade de famílias              

nordestinas e nos retirantes, analisando a situação de sofrimento do nosso povo nos dias              

atuais. Adentrando mais no diálogo entre a história de Camaçari e a sua formação,              

encontramos contextos híbridos com uma mistura de índio, negro e imigrantes, além de             

ressaltar a grande quantidade de trabalhadores que vivem na cidade. 
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Dessa forma, pensamos a mediação dentro de uma configuração que pudesse motivar            

o estudante a olhar para as Artes, para o outro e para si mesmo, propondo uma nova                 

compreensão da comunidade em que habita e, a partir dessa leitura, perceber que as variadas               

expressões artísticas se abrem a múltiplas interpretações que se renovam e se atualizam a todo               

tempo, uma vez que essas obras dialogam em harmonia com as características do momento e               

da sociedade de modo geral, seja em suas particularidades ou de forma mais ampla, como área                

de conhecimento, construção e transformação, mantendo-se vivas para outras gerações. 

 

3.1.3.    Procedimentos metodológicos  

 

Nessa etapa, apresentarei os procedimentos, técnicas e ferramentas que foram          

utilizadas a fim de experimentar uma metodologia dentro de uma proposta de ensino             

vinculada ao currículo de Arte, alinhada com as tecnologias digitais e que dialogam com os               

variados contextos que emergem em nossa comunidade escolar. O trabalho objetiva           

possibilitar aos estudantes uma abertura a novos códigos visuais, visando modificar sua            

relação com o meio. Desta forma, proponho conexões entre metodologias na Arte e na              

educação. 
 

Mas se por híbrido queremos nos referir a um processo de           
ressimbolização em que a memória dos objetos se conserva, e em que            
a tensão entre elementos díspares gera novos objetos culturais que          
correspondem a tentativas de tradução ou de inscrição subversiva da          
cultura de origem em uma outra cultura, então estamos diante de um            
processo fertilizador. (E-Dicionário de Termos Literários, 2009). 

 

Ao hibridizar transversalmente todas essas questões e refleti-las através da          

arte-educação, entramos em consonância com a Abordagem Triangular, que surgiu a partir da             

aprendizagem em artes visuais, mas relaciona-se perfeitamente ao ensino e aprendizagem de            

todas as linguagens artísticas, pois a leitura da obra de arte não envolve somente a               

visualidade, possibilita ao indivíduo a abertura de um olhar para as diferentes experiências             

estéticas e para o desenvolvimento do pensamento crítico, além de ampliar novas percepções             

do próprio contexto sociocultural. Essa leitura se dá a partir do contato com qualquer              

manifestação artística, das diferentes linguagens e em suas interações. 

 
Leitura de obra de arte é questionamento, é busca, é          

descoberta, é o despertar da capacidade crítica, nunca a redução dos           
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alunos a receptáculos das informações do professor [...]. A educação          
cultural que se pretende com a Proposta Triangular é uma educação           
crítica do conhecimento construído pelo próprio aluno, com a         
mediação do professor, acerca do mundo visual e não uma “educação           
bancária”. (BARBOSA, 1998, p. 40). 

 

Dentro dessa linha de pensamento, a proposta pedagógica contempla a produção           

artística dos estudantes, a contextualização histórica e social de obras artísticas e a fruição              

dessa produção pelos próprios colegas e pela comunidade escolar, além de abordar os             

conteúdos curriculares que consideramos fundamentais para o entendimento da Arte como           

área do conhecimento e sua relação com a história e a sociedade.  

Nessa perspectiva, as linguagens artísticas trabalhadas neste projeto foram: artes          

visuais, fotografia, vídeo e teatro de forma integrada. Para isso, buscamos centralizar os             

processos de construção do conhecimento em quatro eixos, contextualização, produção,          

fruição e difusão, ou seja, propusemos uma contextualização entre Arte e vida, junto às              

manifestações artísticas exploradas aqui, vivenciando na prática o contato com os elementos            

das linguagens artísticas, com foco na reflexão identitária e proporcionando a apresentação e             

fruição dos trabalhos realizados pelos estudantes. 

Essa abordagem metodológica também pensa no envolvimento docente e discente com           

a Arte e seus aspectos, contribuindo para a formação de uma educação integral do sujeito, ao                

tornar o ensino de Arte algo significativo para o estudante. Para tanto, propomos uma              

mediação de forma satisfatória para ambas as partes, através de métodos focados no contexto              

atual para que haja uma identificação com o objeto de estudo. Como afirma Ana Mae: “esse                

procedimento é muito importante no processo formativo, visto que contextualizar, analisar e            

produzir são partes de um mesmo processo de vivência estética, uma vivência consciente que              

viabiliza a decodificação da gramática visual” (Barbosa,1994, p. 34-35).  

Conjuntamente à Abordagem Triangular, a proposta teórico-metodológica idealizada         

neste projeto é orientada pelas dimensões da construção do conhecimento em Arte            

apresentadas na BNCC, dessa forma, o docente fica mais alinhado com “princípios éticos,             

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários” (Brasil, 2017, p.10) 

Para dar início ao nosso processo criativo, realizamos uma série de investigações e             

reflexões sobre a realidade e o contexto da nossa comunidade. Assim, foi sugerido o Tema               

“Guerra e Paz - O papel da Arte na comunidade”, para os estudantes do 6º ao 9º ano                  

trabalharem a mesma temática em diferentes procedimentos artísticos. Os primeiros trabalhos           
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aconteceram exclusivamente nas aulas de Arte com duração de 50 minutos, duas vezes por              

semana, entre o mês de julho e agosto. O 8º ano iniciou o trabalho com uma pesquisa sobre a                   

biografia do artista Candido Portinari, buscando fazer reflexões e encontrando diálogos           

possíveis com a própria comunidade, visando potencializar a leitura e interpretação de mundo             

através da contextualização.  

Ou seja, esta proposta se constrói na relação de um processo mais abrangente da              

contextualização, que varia de acordo com as investigações realizadas, visando compreender e            

situar como determinada expressão artística responde ou revela do contexto em que se             

estabelece, em diálogo com as necessidades do nosso contexto. Os estudantes trouxeram            

referências de sites visitados para compor a biografia do artista, por exemplo, a página do               

Museu de Arte de São Paulo, onde podemos encontrar um acervo de suas obras.              

Consideramos também, como ferramentas para as práticas nesse trabalho, a perspectiva da            

inclusão digital, sugerida por Pedro Demo, quando afirma: 
 

Talvez o argumento mais pertinente no sentido de combinar         
melhor TICs e educação seja o da inclusão digital. Muitas vezes,           
entendemos por inclusão digital programas que apenas apresentam as         
TICs à população, em geral através de cursos mínimos, sem condições           
de garantir aprendizagem adequada. A inclusão digital mais        
promissora é aquela feita em ambientes educacionais corretos, como         
poderia ser a escola, em especial a alfabetização. Acresce a isso que as             
próprias TICs são alfabetização no sentido pleno do termo. As TICs           
não apenas facilitam acessos e interatividades. Elas são expressões         
próprias dessas habilidades. Daí a importância extrema de envolver as          
TICs em ambientes educacionais, não apenas para que estes se tornem           
tecnologicamente corretos, mas também para que as plataformas        
tecnológicas signifiquem novas oportunidades de aprender e       
formar-se. (DEMO, 2008, p. 6.). 

 

Como já foi discutido no capítulo anterior, em que enfatizamos a importância da             

tecnologia para as práticas educativas contemporâneas, onde centralizamos os nossos estudos           

em pensar o uso das tecnologias e mídias digitais a favor da educação, os estudantes desta                

geração são diretamente impactados por elas, sofrendo muitas mudanças e influências desse            

universo em rede, seja no seu padrão comportamental, modificando hábitos, agregando novas            

ideologias e, até mesmo, afetando as relações interpessoais. Dessa forma, é importante            

pensarmos nessa transversalidade entre Arte e educação com o suporte tecnológico, pois elas             

propiciam transformações entre as interações sociais no processo de aprendizagem. Assim, os            

estudantes desenvolveram pesquisas que aconteceram via internet, contendo capa, texto e           
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imagem. Por fim, o resultado deveria ser enviado exclusivamente por e-mail. Nesse processo,             

observamos que 40% dos estudantes enviaram o trabalho através de e-mail próprio e, em              

torno de 15%, enviaram através de e-mail dos pais, outros 15% entregaram impresso e o               

restante, 30%, não fizeram a atividade, alegando não terem e-mail ou por sentirem             

dificuldades em manipular essa ferramenta pela primeira vez.  

Avaliando esse processo, foi possível concluir que, ao se trabalhar com tecnologias no             

dia a dia da sala de aula, isso permite mantermo-nos atualizados com o contexto atual da                

sociedade contemporânea, além de garantir uma metodologia ativa em que os estudantes são             

incentivados a aprender de forma autônoma e participativa, contando com o auxílio da             

tecnologia para realizarem suas pesquisas e descobertas de forma democrática e inclusiva. 

 

                
  Figura 4: Print da página de                Figura 5: Print da página de              Figura 6:   Construção da pesquisa  
  e-mails enviados pelos estudantes.      e-mail enviado por estudante.            em sala. 
  Fonte: a autora, 2019.                          Fonte: a autora, 2019.                        Fonte: a autora, 2019. 
 

 

3.1.3.1. “Camassary” – Árvore que chora 

 

Analisando as pesquisas feitas pelos estudantes, observamos que foram apontadas          

diversas informações e curiosidades sobre Camaçari, um município conhecido como "Cidade           

Industrial", por abrigar o maior polo industrial do estado, compondo diversas indústrias            

químicas e petroquímicas. Com o passar do tempo, o polo começou a abrigar outros ramos da                

indústria, como automotivo, de celulose, metalurgia do cobre, energia e outros serviços. Os             

estudantes encontraram dados importantes, como o fato de Camaçari ser a quarta cidade mais              

populosa do estado e a segunda mais populosa cidade da Região Metropolitana de Salvador.              
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Alguns estudantes revelaram surpresa ao saber que “O nome, que inicialmente se escrevia             

Camassary, tem origem tupi-guarani. O significado é “árvore que chora”, devido ao orvalho             

que cobria a copa das árvores com gotículas de água” (Camaçari, 2019). Além disso,              

perceberam a facilidade de encontrar boa parte dessa história em sites da internet, como a               

página da Prefeitura da cidade.  

Durante alguns debates, um estudante chegou a comentar histórias da sua família, de             

sobrenome Tupinambá, comparando com dados da sua pesquisa histórica em que, por volta             

do século X, a região do Recôncavo Baiano foi invadida por povos tupis procedentes da               

Amazônia. E, quando os primeiros exploradores europeus chegaram à região, no século XVI,             

a mesma era habitada pela tribo tupi dos tupinambás. Mais tarde, já entre 1624 – 1640, os                 

índios da aldeia do Espírito Santo participaram da luta contra a invasão holandesa, juntamente              

com os habitantes da Casa da Torre (hoje pertencente ao município de Mata de São João), o                 

que fez crescer o índice de mortalidade por sucessivas epidemias e fome, antes mesmo da               

expulsão dos jesuítas, no governo do Marquês de Pombal, em 1755. Fizemos uma viagem              

pela história da cidade, tentando imaginar como viviam os índios por aqui. Hoje em dia, só                

temos como referências os nomes em tupi de algumas localidades da cidade. 

Todo esse percurso serviu para nos levar ao que seria nosso maior projeto de Arte               

nesse ano (2019) em nossa escola. Fomos entender que “Em 28 de setembro de 1758 vem a                 

emancipação com a expulsão dos jesuítas e o decreto assinado por Marquês de Pombal,              

mudando o nome do povoado para Vila de Nova Abrantes do Espírito Santo. Pouco depois,               

passou a se chamar Vila de Abrantes.” (Camaçari, 2019). Em razão disso, temos uma              

belíssima comemoração que envolve toda a cidade nessa data. 

A contextualização com as obras de Candido Portinari apareceu em diversas            

pesquisas, quando os estudantes citaram a formação do povo de Camaçari que, boa parte dos               

estudantes se identificaram com a existência de populações remanescentes de quilombo no            

município que possui sobrevivências da cultura africana, em que se percebem as influências             

indígenas em fusão com as africanas. Essa miscigenação e migração de diferentes povos para              

a cidade de Camaçari pôde ser relida na maioria das obras de Portinari. 

Alguns estudantes enfatizaram a presença do trabalhador como tema nas obras do            

artista estudado, destacando a mesma presença do trabalhador como parte fundamental da            

população de Camaçari. Eles foram apontando nas pesquisas sobre as transformações das            

paisagens e populações do município, que se deram a partir da década de 1970, quando se                
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iniciou o processo de implantação do Polo Petroquímico, além da construção da estrada             

litorânea que liga o estado da Bahia a Sergipe. A partir dessa leitura, foi possível               

contextualizar a realidade de uma cidade movida pela chegada e partida de trabalhadores que              

posteriormente puderam ser relidas nas obras de Arte. 

Os estudantes também apontaram a preocupação social do artista retratada em suas            

obras onde muitos constataram que são problemas que nós ainda enfrentamos hoje, como, por              

exemplo, o cuidado com a natureza e preservação do meio ambiente, uma vez que em               

Camaçari, apesar de ser considerada uma cidade industrial, são encontradas vegetações, como            

dunas, manguezais, restingas, mata ciliar e atlântica. Além disso, em Camaçari, são mais de              

42 quilômetros de praias paradisíacas, o que contribui, de forma acentuada, para o turismo na               

cidade. Concluímos, assim, sobre a importância dessa pesquisa para um reconhecimento           

identitário do município, além da conscientização das novas gerações sobre a valorização do             

patrimônio histórico, urbano e ecológico da cidade. 

 

3.1.3.2. O que é Guerra para você? E o que é Paz para você? 

 

Foi fundamental neste projeto fazer com que todos percebessem a influência do artista             

para o Brasil, fazendo de sua Arte um importante instrumento de denúncia social em que as                

reflexões dos estudantes se iniciaram em torno da sua obra de maior destaque, os painéis               

Guerra e Paz (1953-1956) que foram presenteados à sede da ONU em 1956, sendo a sua obra                 

mais expressiva. Posteriormente, houve uma imersão nas variadas obras desse artista           

vivenciada por toda comunidade escolar. 

Essas leituras e interpretações são também formas criativas e autorais de se relacionar             

com a Arte. Com a repercussão, o projeto rapidamente tornou-se comentário entre os             

estudantes do 6º ano que estavam produzindo cartazes sobre o tema: “O que é guerra para                

você? E o que é paz para você?”. Muitos retrataram histórias de vida em que a violência se                  

destacava através de imagens de armas, sangue, morte, caveiras etc. Em contrapartida, para o              

cartaz de Paz apareceram imagens de fé, amor, família e sonhos. Para Freire (1987, p. 56),                

“Ao alcançarem, na reflexão e na ação em comum, este saber da realidade, se descobrem               

como seus refazedores permanentes”.  
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         Figura 7: Estudantes do 6° ano produzindo          Figura 8: Estudantes do 6º ano produzindo o cartaz 
         o cartaz Guerra. / Fonte: a autora, 2019.                 Paz. / Fonte: a autora, 2019. 
 
 
 
3.1.3.3. Uma Proposta Transdisciplinar 

 

Diante de tanta criatividade e maturidade ao tratar do assunto, após algumas fases já              

concluídas, foi proposto, pela gestão da unidade escolar, uma ampliação dos trabalhos e             

apropriação do tema para representar a nossa escola no desfile cívico em comemoração ao              

aniversário de 261 anos da cidade de Camaçari, dia das comemorações da Emancipação             

política do município (28 de setembro). O projeto foi ampliado de forma transdisciplinar             

através de uma relação mútua entre as disciplinas e transcendendo essas relações para além de               

uma simples troca de saberes, propondo uma mistura de ideais junto ao tema transversal que               

resultou na hibridização do processo. E assim foi dada continuidade aos trabalhos ao longo              

do mês de setembro, na escola Municipal Edvaldo Machado Boaventura, com a participação             

da maioria do seu corpo docente e discente, agregando valores e disseminando uma Arte              

reflexiva.  

Além disso, pretendia-se estimular o pensamento crítico na prática docente o que            

possibilitou uma postura colaborativa por meio de um processo dialógico e criativo junto a              

todos os estudantes que estavam engajados nesse projeto e que puderam construir uma prática              

a partir de uma intencionalidade. Construída através de uma relação transdisciplinar na escola,             

essa proposta possibilitou estimular os envolvidos, professores, estudantes e gestores, a uma            

reflexão sobre os contextos históricos e sociais das manifestações artísticas nela estudadas,            

além de incentivar a prática entre as linguagens da Arte e suas técnicas específicas, tendo               

como resultado a construção de um conhecimento crítico da realidade. 
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O método intitulado de Contexto Híbrido, pautado na Abordagem Triangular, agora           

foi experimentado pelo grupo de professores de outras áreas de conhecimento, para pensar em              

mediação também da prática docente, como sugere Barbosa (2005, p.98), “Arte/Educação é a             

mediação entre arte e público e o ensino de arte é o compromisso com continuidade e/ou com                 

currículo quer seja formal ou informal”. Nesse sentido, algumas ações foram vinculadas à             

compreensão da mediação, buscando motivar e estimular a transdisciplinaridade através de           

trocas e orientações, possibilitando múltiplas leituras ao processo de criação. Comprovando a            

potencialidade da aplicação deste método nas aulas de Arte, já citada anteriormente, notamos             

que as oportunidades dessa experiência motivaram os estudantes e professores a experimentar            

novas sensações e potencializar sua aprendizagem em Arte, expandindo sua imaginação,           

através de constantes problematizações e contextualizações com o tema. 

 

3.1.3.4.  Memórias Identitárias 

 

Para aprofundar nossos estudos na formação racial da população em nosso município,            

abordando contextos étnicos e ancestralidade, iniciamos, com os estudantes do 7º ano, um             

trabalho de pesquisa reflexiva através da imagem de uma árvore genealógica de cada família,              

em que os estudantes puderam se aprofundar na história de sua própria origem e a formação                

de seu povo, com uma mistura de índio, negro e português, para posteriormente aplicarem na               

prática, através do desenho estilo retrato de figura humana, em que foi possível observar o               

empoderamento identitário em cada imagem retratada. Essas imagens foram expostas na           

culminância do projeto, representando a diversidade humana também expressa nas obras de            

Candido Portinari. Com essas leituras, foi possível promover uma discussão sobre identidade            

e uma produção artística inspirada nas etnias que predominam em nossa cidade, através de              

uma leitura lúdica de mundo. Além de propiciar uma possibilidade de contextualizar o nosso              

momento sócio-político atual, vivenciado no Nordeste e no Brasil e, entre esses diálogos,             

fomos levados a mergulhar nesse universo artístico.  

Além disso, a proposta digital e publicitária ficou a cargo do 9º ano, em que os                

estudantes criaram um blog voltado para divulgar as atividades de Arte na escola e suas               

primeiras postagens foram sobre esse projeto realizando com toda a comunidade escolar,            

culminando com o desfile cívico. Os estudantes fotografaram e filmaram todo o processo de              

criação, além de cobrir os acontecimentos no grande dia. A ferramenta de criação do blog e                
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divulgação escolhida por eles foi youtube e Instagram , por sua facilidade no manuseio e              3

adesão da maioria, onde uma página foi criada especialmente para a aula de Arte. Ainda nessa                

perspectiva do audiovisual, os estudantes do 6º ano encenaram e filmaram na sala de aula,               4

apresentações de mágica para reler a ligação de Portinari com temáticas do circo, trazendo              

memórias de tradição na história da Arte em que as linguagens se integram de forma lúdica.  

 

       
        Figura 9: Frame de vídeos onde os estudantes do 6º ano aparecem fazendo pequenas mágicas 
        em diálogo com um tema muito explorado por Portinari “Circo”. / Fonte: a autora, 2019. 
 

O Blog é um gênero textual digital veiculado na internet que           
serve como meio de comunicação virtual, tal qual o e-mail.          
Entretanto, o e-mail se aproxima mais da carta pessoal e do bilhete,            
enquanto os blogs dos diários pessoais. Os blogs são páginas na           
internet (web) em que os blogueiros (autores do blog), divulgam          
informações sejam pessoais ou sobre outros temas. Sendo assim, eles          
são importantes ferramentas de interação da modernidade. (Toda        
Matéria: conteúdos escolares. 2011-2020). 

 

A proposta dessa produção artística através das mídias digitais e das redes sociais nos              

permitiu promover encontros em locais virtuais, com o propósito de discutir o processo e              

estimular o senso crítico da Arte com práticas realizadas por meio de exposições virtuais,              

oficinas de fotografia e vídeo na manutenção do blog, momento em que os estudantes              

passaram a interagir com frequência nesse ambiente virtual, possibilitando dialogar com           

escrita e imagens. Dessa forma, ao interagir no blog, os estudantes atingiram um nível maior               

de conscientização sobre a importância das imagens que circulam nessas redes sociais,            

trazendo pontos positivos na valorização da autoestima e apontando pontos negativos nas            

discussões sobre a exposição dessas imagens em larga escala, propondo, desse modo, uma             

3 https://instagram.com/blog9d?igshid=69se28tdqgtz , 
https://instagram.com/bloog_9a?igshid=1ltd5uj3n9xnu , 
https://instagram.com/interventores9b?igshid=9wl7bvywkjtk , 
https://youtu.be/QxwQiJzfPO4  
4 https://youtu.be/u8mQ5Y4GihA  

https://instagram.com/blog9d?igshid=69se28tdqgtz
https://instagram.com/bloog_9a?igshid=1ltd5uj3n9xnu
https://instagram.com/interventores9b?igshid=9wl7bvywkjtk
https://youtu.be/QxwQiJzfPO4
https://youtu.be/u8mQ5Y4GihA
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reflexão sobre a qualidade, a veracidade, direitos autorais e permissões na divulgação dessas             

imagens em ambientes virtuais. 
 
Agora fica claro que como resultado deste ambiente        

onipresente e o grande volume de interação com a tecnologia, os           
alunos de hoje pensam e processam as informações bem diferentes das           
gerações anteriores. Estas diferenças vão mais longe e mais         
intensamente do que muitos educadores suspeitam ou percebem.        
Assim, ao utilizar o Blog na escola, a nossa função de educador se             
concretiza em incentivar e estimular pensamentos referentes ao        
trabalho realizado, instigando novas possibilidades de se ver e realizar          
a atividade. (Presnk 2001, p.1). 

 

A partir da aplicação desse procedimento metodológico apresentado como Contexto          

Híbrido, a proposta situa-se no campo das Artes de forma integrada, com ênfase nas artes               

visuais, mas se coloca em um trânsito criativo com as outras linguagens artísticas, uma vez               

que a representação cênica performatizada e unida ao trabalho com as tecnologias e mídias              

digitais propõem possíveis hibridações entre as áreas dos saberes na construção do            

conhecimento. Dessa forma, propomos, neste projeto, pensar a Arte como uma área que             

mantém conexão com todas as áreas do conhecimento, viabilizando um envolvimento maior            

no que se refere aos aspectos criativos e reflexivos. Neste caso, o objeto de estudo está                

relacionado ao sujeito e à sociedade que podem ser mediados em propostas transdisciplinares,             

unidos a novos conceitos e a diferentes alternativas teórico-metodológicas.  

 

 

                               
          Figura 10: Print de páginas do Instagram. Blog criado pelos estudantes do 9º ano. 
          Fonte: a autora, 2019. 
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O objetivo do projeto passou a ser o fortalecimento da união da comunidade escolar,              

além do resgate da memória da cidade a partir de diferentes formas de ver e de sentir o                  

mundo, visando introduzir valores ao ambiente escolar e também fora dela. Desse modo,             

através da Arte, podemos conhecer melhor nossos sentimentos e experiências em cada tempo             

histórico e em cada sociedade, na construção e ampliação do olhar e do pensar sobre Arte. O                 

nosso processo criativo sofreu influências externas, como as sociais, políticas e econômicas,            

que foram expressas através da Arte e de uma temática sociocrítica. Nasce, então, a              

importância em desenvolver mecanismos que transformem nossa estrutura escolar,         

potencializando a individualidade de cada um, respeitando as diferenças e visando uma            

renovação do sistema de ensino. Como afirmou Dewey (1966, p. 233), “Antes que o ensino               

possa com certeza comunicar fatos e ideias por intermédio de signos, a escola deve fornecer               

situações reais em que a participação pessoal do aluno traga do cotidiano a importância do               

material e dos problemas existentes”. 

 

3.1.4.   Mediações artísticas 

 

A proposta pedagógica foi estruturada em quatro fases: a primeira (quadro 1), teve             

início no mês de julho nas aulas de Arte, propondo um reconhecimento do objeto de estudo,                

quando foram realizadas pesquisas bibliográficas, debates sobre o tema, contextualização com           

questões sociais e identitárias; a segunda fase (quadro 2), iniciou-se no mês de agosto,              

quando foram iniciadas algumas atividades práticas ligadas à presença da Arte em nossa vida              

em diálogo constante com o artista estudado e foram produzidos, nesse momento, cartazes             

com o tema “Guerra e Paz”, representação visual através da fotografia e pintura sobre              

“representatividade étnica” na comunidade, jogos teatrais e representações cênicas gravadas          

em vídeos com temáticas inspiradas no “circo”, com base na obra do artista, o que permitiu                

uma construção do conhecimento de forma lúdica e contextualizada. A partir do resultado             

dessas primeiras atividades, passamos a construir o planejamento para a ampliação do projeto             

de forma transdisciplinar com o envolvimento de toda a comunidade escolar.  

A terceira fase (quadro 3), aconteceu ao longo do mês de setembro e foi dividida em                

três etapas: primeiro, realizamos a mediação entre a apresentação do conceito da proposta e da               

ampliação do projeto de Arte para a participação da escola no desfile cívico, visando              

sensibilizar os docentes e discentes a se apropriarem da ideia de uma construção coletiva; na               
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segunda etapa dessa terceira fase (quadro 4), passamos para a construção prática em formato              

de oficinas artísticas que duravam todo o período de aula que compreende quatro horas para               

cada turno; na terceira etapa dessa fase (quadro 5), tivemos a experiência composta pelo              

desafio proposto de produzir Arte em suas variadas linguagens, pela representação cênica e             

exposição dos trabalhos visuais, além de realizar e registrar todos os processos de criação em               

Arte; na quarta e última fase (quadro 6), exploramos o uso das TICs na manutenção do blog e                  

finalizamos as avaliações que aconteceram de forma processual dentre as experiências           

vivenciadas, composta por reflexões, análises e leituras das ações, em que o corpo docente e               

discente responderam a questionários avaliativos da proposta, realizados no google form.           

Seguem os quadros das fases do projeto: 

 

QUADRO 1 

Turmas/ 
Período: 

Julho  

Conteúdos Objetos de 
conhecimento 

Habilidades Competências 

 
6º ano 

 
Oito aulas 
de 50min. 

 

- Discursos e 
leituras da Arte. 
- Apresentação e 
contextualização 
da obra do artista 
Candido Portinari. 

- Contextos e 
práticas. 
- Patrimônio 
cultural. 

- Relacionar as práticas 
artísticas às diferentes 
dimensões da vida 
social, cultural, ética 
política, histórica, 
econômica e estética. 

- Problematizar questões 
políticas, sociais, 
econômicas e culturais, por 
meio de exercícios e 
produções artísticas.  

 
7º ano 

 
Oito aulas 
de 50min. 
 

- A arte ontem, 
agora e sempre. 
- Miscigenação e 
mistura cultural 
expressas na Arte. 
 

- Contexto e 
práticas. 
- Elementos da 
linguagem. 

- Relacionar as práticas 
artísticas às diferentes 
dimensões da vida 
social, cultural, ética, 
política, histórica, 
econômica e estética. 

- Problematizar questões 
políticas, sociais, 
econômicas e culturais, por 
meio de exercícios e 
produções artísticas.  

 
8° ano 

 
Oito aulas 
de 50min. 
 

- Introdução ao 
conceito de 
patrimônio 
cultural e 
apresentação, 
fruição e análise 
de obras de arte 
brasileira.  

- Contextos e 
práticas. 
- Arte e 
tecnologia. 

- Pesquisar e analisar 
diferentes estilos 
visuais, 
contextualizando-os no 
tempo e no espaço. 

- Problematizar questões 
políticas, sociais, culturais e 
econômicas, por meio de 
exercícios e produções 
artísticas. 
- Mobilizar recursos 
tecnológicos como formas 
de registro, pesquisa e 
criação artística. 

 
9° ano 
 
Oito aulas 
de 50min. 
 

- Arte conceitual. 
- Apresentação e 
contextualização 
da obra do artista 
Candido Portinari. 

- Patrimônio 
cultural. 
- Contextos e 
práticas. 
- Arte e 
tecnologia. 

- Pesquisar e analisar 
diferentes estilos 
visuais, 
contextualizando-os no 
tempo e no espaço. 

- Problematizar questões 
políticas, sociais, 
econômicas e culturais, por 
meio de exercícios e 
produções artísticas.  
- Mobilizar recursos 
tecnológicos como formas 
de registro, pesquisa e 
criação artística. 
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QUADRO 2 

 

 

 

 

 

 

 

Turmas/ 
Período: 
Agosto  

Conteúdos Objetos de 
conhecimento 

Habilidades Competências 

 
6º ano 

 
Oito aulas 
de 50min. 

 

- Arte em nossa 
vida. 
- Artes integradas 
no circo. 
- Arte e história: o 
circo no Brasil. 
- Criação 
individual e 
experimentação 
coletiva de 
proposta sensorial 
híbrida. 

- Elementos da 
linguagem. 
- Processos de 
criação. 

- Compor 
improvisações e 
acontecimentos 
cênicos, caracterizando 
personagens 
considerando a relação 
com o tema e o 
espectador. 

- Compreender as linguagens 
como construção humana, 
histórica, social e cultural, 
reconhecendo-as e 
valorizando-as como formas 
de significação da realidade 
e expressão de subjetividade 
e identidades sociais e 
culturais. 

 
7º ano 

 
Oito aulas 
de 50min. 
 

- Apresentação e 
contextualização 
da obra do artista 
Candido Portinari. 
- Diversidade 
étnica e suas 
influências. 
- Ancestralidade 
na arte. 

- Contextos e 
práticas. 
- Matrizes 
estéticas e 
culturais. 
- Patrimônio 
cultural. 

- Relacionar as práticas 
artísticas às diferentes 
dimensões da vida 
social, cultural, 
política, histórica, 
econômica, estética e 
ética. 

- Pesquisar e conhecer 
distintas matrizes estéticas e 
culturais – especialmente 
aquelas manifestas nas 
culturas que constituem a 
identidade brasileira, 
reelaborando-as nas criações 
em Arte. 

 
8° ano 

 
Oito aulas 
de 50min. 

 

- Apresentação e 
contextualização 
da obra do artista 
Candido Portinari. 
- Um acervo de 
histórias que 
representam todos 
nós. 

- Contextos e 
práticas. 
- Matrizes 
estéticas e 
culturais. 
- Patrimônio 
cultural 

- Relacionar as práticas 
artísticas às diferentes 
dimensões da vida 
social, cultural, 
política, histórica, 
econômica, estética e 
ética. 

- Pesquisar e conhecer 
distintas matrizes estéticas e 
culturais – especialmente 
aquelas manifestas nas 
culturas que constituem a 
identidade brasileira, 
reelaborando-as nas criações 
em Arte. 

 
9° ano 

 
Oito aulas 
de 50min. 

 

- Dramaturgia. 
- Adaptações e 
releituras. 

- Elementos da 
linguagem. 
- Arte e 
tecnologia. 

- Pesquisar e criar 
formas de dramaturgias 
e espaços cênicos para 
o acontecimento teatral, 
em diálogo com o 
teatro contemporâneo. 

- Compreender as relações 
entre as linguagens da Arte e 
suas práticas integradas, 
inclusive aquelas 
possibilitadas pelo uso das 
(TICs), nas suas 
articulações.  
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QUADRO 3 

 

 

Turmas/ 
Período: 
Setemb. 

Conteúdos Objetos de 
conhecimento 

Habilidades Competências 

 
6º ano 

 
Uma 

semana, 
três aulas 
de 50min. 

 

-Contextualização 
sobre o papel do 
artista na 
sociedade em 
diferentes tempos. 
- Técnicas de 
pintura. 
- Criação coletiva 
de cartazes em 
diálogo com tema 
norteador. 

- Processos de 
criação.  
- Materialidades. 

- Dialogar com 
princípios conceituais, 
proposições temáticas, 
repertórios imagéticos 
e processos de criação 
nas suas produções. 
- Experimentar e 
analisar a expressão 
artística no desenho e 
na pintura. 

- Desenvolver a autonomia, 
a crítica, a autoria e o 
trabalho coletivo e 
colaborativo nas artes. 
 

 
7º ano 

 
Uma 

semana, 
três aulas 
de 50min. 

 

- Introdução aos 
elementos visuais. 
- Desenho de 
observação: 
panorama. 
 

- Processos de 
criação. 
- Materialidades. 

Dialogar com 
princípios conceituais, 
proposições temáticas, 
repertórios imagéticos 
e processos de criação 
nas suas produções. 
- Experimentar e 
analisar a expressão 
artística no desenho. 
 

- Desenvolver a autonomia, 
a crítica, a autoria e o 
trabalho coletivo e 
colaborativo nas artes. 

 
8° ano 

 
Uma 

semana, 
três aulas 
de 50min. 

 

- O processo 
fotográfico.  
- Criação e 
registro de 
imagens. 
- Introdução aos 
conceitos de 
plano e figura e 
fundo na criação 
bidimensional. 

- Processos de 
criação.  
- Materialidades. 

- Dialogar com 
princípios conceituais, 
proposições temáticas, 
repertórios imagéticos 
e processos de criação 
nas suas produções. 
- Experimentar e 
analisar a expressão 
artística na fotografia.  

- Desenvolver a autonomia, 
a crítica, a autoria e o 
trabalho coletivo e 
colaborativo nas artes. 

 
9° ano 

 
Uma 

semana, 
três aulas 
de 50min. 

 

- O corpo do 
artista como parte 
da obra: conceito 
de performance. 
- Integração entre 
diferentes 
linguagens 
artísticas na 
performance. 
- Experimento 
artístico híbrido. 

- Processos de 
criação. 
- Elementos da 
linguagem. 

- Dialogar com 
princípios conceituais, 
proposições temáticas, 
repertórios imagéticos 
e processos de criação 
nas suas produções.  
- Investigar e 
experimentar diferentes 
funções teatrais e 
discutir os limites e 
desafios do trabalho 
artístico coletivo e 
colaborativo.  

- Desenvolver a autonomia, 
a crítica, a autoria e o 
trabalho coletivo e 
colaborativo nas artes. 
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QUADRO 4 

 

Turmas/ 
Período: 
Setemb. 

Conteúdos Objetos de 
conhecimento 

Habilidades 
 

Competências 

 
6º ano 

 
Oficinas de 

04:00hs 
durante 

uma 
semana. 

- Pinturas em 
grandes 
dimensões.  
- O corpo no 
espaço cênico. 

- Contextos e 
práticas. 
- Processos de 
criação. 
 

- Analisar os elementos 
constitutivos das artes 
visuais (ponto, linha, 
forma, direção, cor, 
tom, escala, dimensão, 
espaço, movimento 
etc.) na apreciação de 
diferentes produções 
artísticas. 

- Desenvolver o senso 
estético para reconhecer, 
fruir e respeitar as diversas 
manifestações artísticas e 
culturais, das locais às 
mundiais, inclusive aquelas 
pertencentes ao patrimônio 
cultural da humanidade. 

 
7º ano 

 
Oficinas de 

04:00hs 
durante 

uma 
semana. 

 

- Prática de 
criação individual 
de pintura com 
técnica 
alternativa, com 
base em tema 
social. 
- Desenho de 
pintura de 
Retrato. 

- Contextos e 
práticas. 
- Processos de 
criação. 
 

- Analisar os elementos 
constitutivos das artes 
visuais (ponto, linha, 
forma, direção, cor, 
tom, escala, dimensão, 
espaço, movimento 
etc.) na apreciação de 
diferentes produções 
artísticas. 

- Explorar, conhecer, fruir e 
analisar criticamente 
práticas e produções 
artísticas e culturais do seu 
entorno social, dos povos 
indígenas, das comunidades 
tradicionais brasileiras, em 
distintos tempos e espaços, 
para reconhecer a arte 
como um fenômeno 
cultural, histórico, social e 
sensível a diferentes 
contextos e dialogar com as 
diversidades. 

 
8° ano 

 
Oficinas de 

04:00hs 
durante 

uma 
semana. 

. 
 

- Pintura de 
observação com 
exploração de 
variações no uso 
de luz e sombra. 
- Cultura 
tradicional 
popular. 
- Prática de 
criação coletiva 
de pintura com 
técnica 
alternativa, com 
base em tema 
social. 

- Contextos e 
práticas. 
- Processos de 
criação. 
 

- Analisar os elementos 
constitutivos das artes 
visuais (ponto, linha, 
forma, direção, cor, 
tom, escala, dimensão, 
espaço, movimento 
etc.) na apreciação de 
diferentes produções 
artísticas. 

- Explorar, conhecer, fruir e 
analisar criticamente 
práticas e produções 
artísticas e culturais do seu 
entorno social, dos povos 
indígenas, das comunidades 
tradicionais brasileiras, em 
distintos tempos e espaços, 
para reconhecer a arte 
como um fenômeno 
cultural, histórico, social e 
sensível a diferentes 
contextos e dialogar com as 
diversidades. 

 
9° ano 

 
Oficinas de 

04:00hs 
durante 

uma 
semana. 

- Jogos teatrais: 
prática de 
narrativa e 
improvisação de 
cenas. 
- O teatro de rua e 
suas 
características.  

- Contextos e 
práticas. 
- Processos de 
criação. 
 

- Analisar e valorizar o 
patrimônio cultural, 
material e imaterial, de 
culturas diversas, em 
especial a brasileira, 
incluindo suas matrizes 
indígenas, africanas e 
europeias, de diferentes 
épocas. 

- Experienciar a ludicidade, 
a percepção, a 
expressividade e a 
imaginação, ressignificando 
espaços da escola e de fora 
dela no âmbito da Arte. 
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QUADRO 5 

 

 

Turmas/ 
Período: 
Setemb. 

Conteúdos Objetos de 
conhecimento 

Habilidades 
 

Competências 

 
6º ano 

 
Oficinas de 

04:00hs 
durante uma 

semana. 

- A rua como 
espaço para a arte. 
- Criação e 
apresentação de 
cena, a partir dos 
personagens 
construídos e de 
conhecimentos 
entre as artes 
integradas visuais 
e teatro. 

- Elementos da 
linguagem. 
- Processos de 
criação. 

- Compor 
improvisações e 
acontecimentos cênicos 
com base em imagens, 
caracterizando 
personagens (com 
figurinos e adereços), 
considerando a relação 
com o espectador. 

- Exercitar a curiosidade 
intelectual, incluindo a 
investigação, a reflexão, a 
análise crítica, a 
imaginação e a 
criatividade, para 
investigar causas, elaborar 
e testar hipóteses, formular 
e resolver problemas e 
criar soluções. 

 
7º ano 

 
Oficinas de 

04:00hs 
durante uma 

semana. 

- A rua como 
espaço para a arte. 
- Criação e 
apresentação de 
cena, a partir dos 
personagens 
construídos e de 
conhecimentos 
entre as artes 
integradas visuais 
e teatro. 

- Elementos da 
linguagem. 
- Processos de 
criação. 

- Compor 
improvisações e 
acontecimentos cênicos 
com base em imagens, 
caracterizando 
personagens (com 
figurinos e adereços), 
considerando a relação 
com o espectador. 

- Exercitar a curiosidade 
intelectual, incluindo a 
investigação, a reflexão, a 
análise crítica, a 
imaginação e a 
criatividade, para 
investigar causas, elaborar 
e testar hipóteses, formular 
e resolver problemas e 
criar soluções. 

 
8° ano 

 
Oficinas de 

04:00hs 
durante uma 

semana. 
 

- A rua como 
espaço para a arte. 
- Criação e 
apresentação de 
cena, a partir dos 
personagens 
construídos e de 
conhecimentos 
entre as artes 
integradas visuais 
e teatro. 

- Elementos da 
linguagem. 
- Processos de 
criação. 

- Compor 
improvisações e 
acontecimentos cênicos 
com base em imagens, 
caracterizando 
personagens (com 
figurinos e adereços), 
considerando a relação 
com o espectador. 

- Utilizar diferentes 
linguagens para defender 
pontos de vista que 
respeitem o outro e 
promovam os direitos 
humanos, atuando 
criticamente frente a 
questões do mundo 
contemporâneo. 

 
9° ano 

 
Oficinas de 

04:00hs 
durante uma 

semana. 
 

- A rua como 
espaço para a arte. 
- Criação e 
apresentação de 
cena, a partir dos 
personagens 
construídos e de 
conhecimentos 
entre as artes 
integradas visuais 
e teatro. 

- Elementos da 
linguagem. 
- Processos de 
criação. 

- Compor 
improvisações e 
acontecimentos cênicos 
com base em imagens, 
caracterizando 
personagens (com 
figurinos e adereços), 
considerando a relação 
com o espectador. 

- Utilizar diferentes 
linguagens para defender 
pontos de vista que 
respeitem o outro e 
promovam os direitos 
humanos, atuando 
criticamente frente a 
questões do mundo 
contemporâneo. 
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QUADRO 6 

 

Turmas/ 
Período: 
Setemb. 

Conteúdos Objetos de 
conhecimento 

Habilidades 
 

Competências 

 
6º ano 

 
Última 
semana, 

apresentação 
e avaliação. 

- Apresentação e 
análise de prática 
integrada entre 
artes visuais e 
teatro por meio da 
criação de projeto 
coletivo, com 
base na obra do 
artista Candido 
Portinari. 

- Eventos 
artísticos. 
- Fruição e 
reflexão sobre o 
projeto 
desenvolvido, 
evidenciando 
contextos e 
questões sociais. 

- Analisar e explorar, 
em projetos temáticos, 
as relações processuais 
entre diversas 
linguagens artísticas.  

- Experienciar  a 
ludicidade, a percepção, a 
expressividade e a 
imaginação, 
ressignificando espaços da 
escola e de fora dela no 
âmbito da Arte. 
 

7º ano 
 

Última 
semana, 

apresentação 
e avaliação. 

- Apresentação e 
análise de prática 
integrada entre 
artes visuais e 
teatro por meio da 
criação de projeto 
coletivo, com 
base na obra do 
artista Candido 
Portinari. 

- Eventos 
artísticos. 
- Fruição e 
reflexão sobre o 
projeto 
desenvolvido, 
evidenciando 
contextos e 
questões sociais. 

- Analisar e explorar, 
em projetos temáticos, 
as relações processuais 
entre diversas 
linguagens artísticas. 

- Experienciar  a 
ludicidade, a percepção, a 
expressividade e a 
imaginação, 
ressignificando espaços da 
escola e de fora dela no 
âmbito da Arte. 
 

8° ano 
 

Última 
semana, 

apresentação 
e avaliação. 

- Apresentação e 
análise de prática 
integrada entre 
artes visuais e 
teatro por meio da 
criação de projeto 
coletivo, com 
base na obra do 
artista Candido 
Portinari. 

- Eventos 
artísticos. 
- Fruição e 
reflexão sobre o 
projeto 
desenvolvido, 
evidenciando 
contextos e 
questões sociais. 

- Analisar e explorar, 
em projetos temáticos, 
as relações processuais 
entre diversas 
linguagens artísticas. 

- Experienciar  a 
ludicidade, a percepção, a 
expressividade e a 
imaginação, 
ressignificando espaços da 
escola e de fora dela no 
âmbito da Arte. 
- Analisar e valorizar o 
patrimônio artístico 
nacional, material e 
imaterial, com suas 
histórias e diferentes visões 
de mundo. 

9° ano 
 

Última 
semana, 

apresentação 
e avaliação. 

- Arte e mídia. 
- Pesquisa e 
criação de espaço 
virtual de 
divulgação sobre 
o projeto. 
- Apresentação 
virtual e 
apreciação de 
trabalho de arte 
híbrido entre 
fotografia e 
teatro. 

- Arte e 
tecnologia. 
- Eventos 
artísticos. 
- Fruição e 
reflexão sobre o 
projeto 
desenvolvido, 
evidenciando 
contextos e 
questões sociais. 

- Identificar e 
manipular diferentes 
tecnologias e recursos 
digitais para acessar, 
apreciar, produzir, 
registrar e compartilhar 
práticas e repertórios 
artísticos, de modo 
reflexivo, ético e 
responsável. 

- Mobilizar recursos 
tecnológicos como formas 
de registro, pesquisa e 
criação artística. 
- Estabelecer relações entre 
arte, mídia, mercado e 
consumo, compreendendo, 
de forma crítica e 
problematizadora, modos 
de produção e de 
circulação da arte na 
sociedade. 
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A experiência estética promove reflexões, provoca sensações e desenvolve a          

imaginação e a inventividade. Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC),           

“competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos),           

habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais)” (Brasil, 2017, p.8) que visam formar           

“atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da              

cidadania e do mundo do trabalho” (Brasil, 2017, p.8).  

Com base no cronograma feito para a produção artística de figurinos, adereços,            

cenários e pinturas de painéis, tínhamos três semanas para concluir essa produção e, então,              

nossa organização seguiu um formato que contemplasse todos da comunidade escolar de            

forma que o estudante produziu nas aulas de Arte em grandes oficinas que duravam um turno                

inteiro. Um ateliê de confecções foi montado com os materiais necessários, com a             

participação de estudantes e professores para essa construção, além de uma sala de costura              

para confecção dos figurinos, momento em que descobrimos dotes de costura em estudantes e              

funcionários. As atividades aconteceram paralelamente a outras aulas ministradas por          

professores que não estavam estimulados a trabalhar no projeto por motivos variados, porém             

aproximadamente 80% do corpo docente e demais profissionais da comunidade escolar           

contribuíram para essa construção, além de acompanharem a apresentação final no dia do             

desfile cívico.   

Nessa perspectiva de criação, realizamos também uma produção com os estudantes do            

8ºano, cuja linguagem utilizada foi a pintura e teriam que produzir vinte releituras das obras               

de Candido Portinari. Foram aproximadamente duas semanas de produção em formato de            

oficinas de pinturas, previamente escolhidas, de acordo com o diálogo que faziam com a              

história da cidade de Camaçari, para seguir a proposta de serem expostas na rua e               

interpretadas com representações cênicas, através de releituras vivas encenadas pelos próprios           

estudantes que foram ganhando confiança e chegaram a um excelente resultado em que todos              

reconheceram seu valor e capacidade criativa nas atividades de Arte. Como foi bem             

comentado pela estudante E.V., do 8° ano: “ Eu participei da pintura em grupo, achei               

excelente e muito produtivo. Durante esse trabalho eu aprendi a fazer degradê com tinta e               

comecei a gostar de pintura frequentemente. Eu continuo pintando quadros em minha casa e              

comecei a gostar de pintura no 6º ano, nas aulas de Arte”. 
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 Figura 11: Oficina de pintura com estudantes.                           Figura 12: Oficina de pintura com estudantes. 
 Fonte: a autora, 2019.                                                                 Fonte: a autora, 2019. 
 

 

No início, algumas dificuldades surgiram. A negação de alguns professores em           

trabalhar com Arte foi a primeira delas, com pequenos comentários em afirmar que não              

sabiam fazer nada ligado à Arte, nem, ao menos, cortar um papel corretamente. Nesse              

momento, lembrei da sala de aula, quando os estudantes se negam a fazer algo por medo ou                 

insegurança ou, até mesmo, por preconceito, como questiona Mirian Celeste Martins: 
 

Como tocar o outro para um encontro sensível com a arte?           
Como contrabalançar as informações que parecem importantes para        
que a sua compreensão e o espaço da subjetividade, do encontro           
silencioso e singular com a arte? Como superar os preconceitos ou           
conceitos empobrecedores e reducionistas que embaçam a visão?        
Enfim, como tornar significativa uma visita a uma exposição, ou o           
contato com reproduções ou livros de arte? (MARTINS, 2005, p.16). 

 

Refletir sobre essas questões, nos dias atuais, é de extrema necessidade, pois a nossa              

sociedade está repleta de informações e tecnologias de comunicação, porém vivemos carentes            

de experiências significativas e essa carência reflete na formação docente. O maior desafio da              

mediação é perceber o quanto é necessário um trabalho de conscientização e confiança mais              

humanizado, a fim de que o processo de ensino e aprendizagem progrida e seja concluído com                

êxito e sucesso, caso contrário, poderemos contribuir negativamente para o desenvolvimento           

da percepção do indivíduo. Assumindo essa responsabilidade, buscamos sensibilizar os          

professores, usando palavras de encorajamento e indicando as possibilidades, para conseguir           

convencer a maioria deles a participar do projeto e se descobrir como verdadeiros artistas.              

Com isso, procuramos atrair a atenção dos estudantes que observaram todo o engajamento da              

escola em prol de um projeto cujos pilares se fundamentam na arte-educação. Como foi              
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comentado por um professor de Humanas, R. S.: “Quando um aluno se sente estimulado, ele               

consegue resultados surpreendentes”. 

Nesse caminho, seguimos com a postura de um professor que também é pesquisador e              

aprende ensinando. Com esse pensamento, partimos para montar a sala ateliê onde foi             

proporcionado o contato com materiais diversos, como, tintas, tesouras, papéis variados,           

diferentes tipos de colas, palitos de madeira, cordas, areia prateada, materiais recicláveis,            

objetos cenográficos, fitas, durex, além das obras produzidas pelos estudantes que passaram            

por acabamentos, até estarem prontas para serem expostas nas ruas. Em meio a tantas              

atividades artísticas e práticas que exigiam alguma habilidade manual, pude presenciar a            

dificuldade de alguns professores e estudantes em trabalhar com determinados materiais que            

exigem um pouco de técnica e coordenação motora, como manusear uma tesoura para cortes              

em papelão, ou utilizar a cola ou a pistola de cola quente sem danificar a obra. Buscamos                 

orientá-los com sugestões para cada construção proposta, tentando mediar o melhor caminho            

sem podar a criatividade do professor ou estudante envolvido nesse processo de construção. 

Uma das maiores dificuldades encontradas na sala ateliê foi a coragem para expor sua              

própria criatividade, pois muitos professores e estudantes se sentiam inseguros e preferiam            

seguir um modelo pronto para cópia. Também pude notar algumas falhas técnicas com o              

contraste de tonalidades e enquadramento de figura e fundo. Alguns professores comentaram            

sobre o desgaste mental com o trabalho repetitivo, no caso da construção em série, porém,               

com tantas demandas, era possível focar em diversas frentes de acordo com aptidões             

identificadas por cada um diante de sua própria prática. De maneira surpreendente, foi             

possível perceber que muitos professores e estudantes dominavam as técnicas artísticas e            

protagonizaram as construções artesanais com muita habilidade e criatividade. Outros          

perceberam a capacidade de enfrentar desafios e ousaram trabalhar com Arte como nunca             

haviam feito.  

No ateliê de costura, as dificuldades foram outras. Logo no primeiro momento,            

entendemos a necessidade de contratar uma profissional de costura para acelerar a demanda             

de roupas e para que essa costureira permanecesse na escola durante aproximadamente uma             

semana para concluir a produção dos figurinos. Devido ao curto espaço de tempo, tivemos              

que ampliar os trabalhos no ateliê de costura e providenciamos uma outra máquina em que               

outras pessoas da comunidade escolar se aventuraram na produção e ajudaram na construção             

de peças de roupas para os figurinos. Em meio a erros e acertos, podemos dizer que esse foi o                   
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local mais difícil de se trabalhar, justamente pela existência de um profissional contratado,             

alheio às demandas da escola e sem conhecimento de como trabalhar mediando saberes e              

conflitos.  

Nessa perspectiva, nossa preocupação era não desmotivar os colegas em uma proposta            

pedagógica transdisciplinar na escola. A falta de uma estrutura favorável a grandes produções             

em nossa escola - sofremos com falta de espaço, recursos materiais, e, até mesmo, falta de luz,                 

quando o disjuntor queimou bem no meio do processo - nada disso impediu que seguíssemos               

adiante buscando soluções para os impasses. Desse modo recorremos a um empréstimo de             

figurino junto ao Teatro Castro Alves, que mantém um Programa Cultural de apoio             

permanente a instituições, atendendo a demandas de produções como a nossa. Escolhemos            

algumas peças fundamentais para compor os figurinos, para as releituras vivas dos nossos             

personagens que desfilaram. Por exemplo, Lampião e Maria Bonita e os seres da natureza;              

enfim, foram 42 peças de roupas emprestadas do teatro para nosso desfile. Concluindo, que o               

grupo de apoio foi essencial para conseguirmos desfilar com nossos 100 estudantes bem             

vestidos e coloridos na avenida. Podemos entender a experiência nas palavras da estudante             

S.S., do 9° ano:  
 

Com muito orgulho na produtividade de todos, estávamos nos         
sentindo no topo! Uma diversidade cultural das artes maravilhosas de          
Candido Portinari e suas obras que falam por si só. Fizemos até um             
blog, onde postamos o desenvolvimento do projeto e falamos um          
pouco sobre cada uma delas. Foi muito interessante na atuação teatral,           
algo muito diferente de tudo que eu já tinha feito. Uma das coisas que              
mais gostei, foi do olhar das pessoas em nos ver em cena retratando a              
obra “Criança morta”. Foi bem diferente, foram olhares de         
compreensão e choque de realidade… Porque é a vida real de muitas            
famílias!”. (Depoimento de estudante, 2019). 
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                   Figura 13: Representação cênica feita pelos estudantes, da obra  
                  “Criança morta” de Portinari. / Fonte: a autora, 2019. 

                                                      

               Figura 14: Estudante pintando o rosto da colega                      Figura 15: Ensaio cênico na escola. 
                   para compor figurino. / Fonte: a autora, 2019.                        Fonte: a autora, 2019. 
 
 

3.1.5.    Relendo e refletindo 

 

Toda essa hibridização no desenvolvimento do projeto foi o que me levou a              

escolhê-lo como proposta pedagógica fundamental desta pesquisa, já que neste ano de 2019,             

também foram desenvolvidas outras propostas nas aulas de Arte, que seguem no anexo desta              

pesquisa. Consequentemente, essa escolha aconteceu ao refletir sobre a nossa trajetória           

transdisciplinar, cujos pilares construímos a partir de uma perspectiva dialógica com as Artes             

integradas. Relacionamos a experiência, a produção e as técnicas das diferentes linguagens a             

seus contextos históricos, culturais e sociais, visando aprimorar a capacidade leitora do            

estudante, através de um diálogo entre a vida e a Arte. Assim, podemos concluir que, ao                

apresentar o tema norteador da proposta para os estudantes pela perspectiva das diferentes             
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linguagens, surgiram inúmeras possibilidades de identificação com esse tema, e, dessa forma,            

podemos pensar na construção curricular em Arte tendo como referência essas experiências            

de vida em seus variados contextos. Podemos perceber nas palavras do estudante W. P., do 9°                

ano: “O que mais chamou a minha atenção, foi a história que tem por trás das Artes!”. 

Dentro dessa perspectiva, enquanto trabalhávamos nas produções de roupas e          

acessórios, fomos digerindo e interpretando os temas sociais presentes nas obras do artista             

Portinari, como, por exemplo, as festas populares, as favelas e as condições dos trabalhadores              

rurais. Fazendo uma leitura das imagens de suas obras, fomos percebendo a tristeza e o peso                

que os trabalhadores de sua época vivenciaram, com destaque para os negros. Como foi dito               

pela estudante M.M., do 6º ano: “Assim como alguns lugares do Brasil, Camaçari tem              

influência indígena. E Portinari também fala sobre eles e sobre os negros, o que eu acho muito                 

legal”. 

Ao lado das suas pinturas sociais, estavam também a fauna e flora brasileira, além da               

vida comum dos homens e das crianças. Os estudantes entenderam, através da leitura e              

contextualização da obra de arte, que a preocupação do artista sempre foi expressar o ser               

humano em temas que mostrassem, não só a dura realidade, como também a população negra               

em evidência e os sonhos e as brincadeiras de crianças.  

Ao refletir sobre a escolha do tema “O que é guerra para você? E o que é Paz para                   

você?”, em diálogo com a música “A Paz” do cantor e compositor Gilberto Gil, gerou um                5

processo reflexivo que trouxe à tona sentimentos e emoções guardadas na memória de cada              

história de vida, que pôde ser relida nos painéis Guerra e Paz (1953-1956). Nessa leitura, foi                

possível interpretar a relação da ONU com os Direitos Humanos, tornando fundamental neste             

projeto despertar a percepção sobre a influência do artista para o Brasil, fazendo de sua Arte                

um mecanismo de denúncia social.  

Muitos estudantes encontraram nessas atividades uma válvula de escape, além de um            

diferencial no processo, já ultrapassado, de ensino e aprendizagem. As vivências realizadas            

foram depois refletidas e, a partir delas, começamos a adquirir elementos com intensidade             

dramática que deram início à história encenada pelos estudantes em nosso desfile. E o projeto               

“Relendo Camaçari nas obras de Candido Portinari” ganhou forma e conteúdo, causando            

emoção, comoção e admiração em todos que participaram do desfile ou o assistiram. Podemos              

perceber essa situação na reflexão da estudante E.S., do 8º ano: “ A história da cidade associa                 

5 https://youtu.be/ZnXJccae1lc  

https://youtu.be/ZnXJccae1lc
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bastante com algumas obras do artista, pois Camaçari era uma aldeia indígena que se chamava               

“Camassary”. Incrivelmente legal, surreal e mágico! Aprendi que Arte não é apenas fazer,             

mas sentir”. 

 

 

                                
                 Figura 16: Representação cênica do mural                        Figura 17: Representação cênica 
                 “Guerra e Paz” e releitura da obra “Espantalho”.              da obra “O vendedor de passarinhos”. 
                 Fonte: a autora, 2019.                                                         Fonte: a autora, 2019.  
  
 

 

De forma lúdica e divertida, vencemos o tempo e o trabalho em meio a muitas               

conversas e fotografias que aconteceram nesse espaço aconchegante de produções artísticas,           

em clima de sintonia e união junto aos materiais coloridos e poéticos. Os professores              

experimentaram os adereços e figurinos e fizeram fotografias divertidas interagindo com o            

grupo virtual da escola, registrando o momento que depois pôde ser exposto para os              

estudantes como exemplo de aprendizagem. Essas e outras imagens podem ser conferidas no             

portfólio  que complementa esta pesquisa.  6

Pude observar um clima agradável, de companheirismo e cumplicidade, provocado          

pela sensibilização artística. Nesse sentido, percebemos que muitas emoções aparecem nas           

aulas de Arte, e essas experiências podem nos auxiliar em nosso desenvolvimento intelectual             

ao trabalhar razão e emoção, gerando significativos resultados na aprendizagem, segundo o            

depoimento da estudante A.S., do 7º ano: “O que mais chamou a minha atenção foi a união de                  

toda escola para construir o projeto e o ensinamento que se passa através da Arte. Foi                

6  https://www.flipsnack.com/vamvieira/tr-nsito-criativo.html  

https://www.flipsnack.com/vamvieira/tr-nsito-criativo.html
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maravilhoso poder presenciar esse projeto de perto e estar dentro de uma obra de arte. Eu                

acredito que todos que participaram, acharam incrível”. 

Alguns professores comentaram que se sentiam mais seguros com a presença do            

professor de Arte acompanhando todo o processo, indicando os modelos, quais materiais            

seriam mais apropriados para cada construção, além de indicar a melhor forma de chegar a               

um resultado satisfatório, pois não tínhamos tempo hábil para experimentar ou enfrentar            

transtornos com desperdício de material ou ter que refazer o trabalho algumas vezes. Por isso,               

desde a construção do projeto, produção e apresentação, notei que foi de fundamental             

importância a presença do professor de Arte mediando essa construção em equipe. Além             

disso, o professor mediador precisa organizar como vai conduzir as reflexões, para termos             

consciência da nossa participação como agente transformador no campo educacional e no            

mundo a nossa volta, “como curador que seleciona e escolhe suas imagens entre as suas               

‘gavetas de guardado’.” (MARTINS, 2005. p.22). 

Podemos concluir, então, que o ensino e a aprendizagem em Arte pôde acontecer a              

partir de uma construção coletiva entre produção e reflexão estética sobre as linguagens             

artísticas, se considerarmos que hoje em dia precisamos cada vez mais cultivar nos estudantes              

pensamentos articulados que possibilitem formar uma atitude interdisciplinar, incentivando,         

dessa forma, a curiosidade e a pesquisa e agregando novos conhecimentos, para viabilizar a              

busca de soluções para questões que emergem da sociedade. Se pensarmos nessas ações, na              

perspectiva da arte-educação, elas se realizam no diálogo mediado entre professor e estudante             

através da leitura, interpretação e produção artística. Podemos citar Ana Mae (2010) que,             

influenciada pelas propostas de Paulo Freire, entende que o ensino de Arte se articula na ação                

da leitura como uma crítica realizada em relação ao contexto. Nesse espaço, o diálogo se               

apresenta na materialidade, nas técnicas e estéticas das linguagens artísticas, e, se trabalhadas             

de forma integrada, contribuem para a criação de diversos procedimentos metodológicos e            

contextualizados nas diferentes condições históricas, sociais, econômicas e culturais de cada           

escola. Ao se aprofundar, pois, em contextualizações possíveis, o indivíduo, sensível, atinge            

um desenvolvimento cognitivo da ação, possibilitando uma melhor leitura e interpretação de            

mundo. Freire e Cabral afirmam que: 

 
E, neste sentido, mais do que uma transformação das         

estruturas econômicas, políticas e sociais, a revolução tem de estar          
presente na própria elaboração da “ontologia” (teoria do ser), da          
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“gnosiologia” (produção do conhecimento) e da “epistemologia”       
(teoria do conhecimento), ou seja, na ciência do ser humano, nas           
elaborações e representações humanas a respeito dos seres, dos         
fenômenos e dos processos e na que analisa as formas de produção do             
próprio conhecimento humano. (FREIRE e CABRAL, p. 15 e 16,          
2012). 

 
 
 

                
           Figura 18: Representação cênica da obra                     Figura 19: Representação cênica das obras  
           “Meninos brincando”.                                                  “Boneca” e “Menina sentada”. 
           Fonte: a autora, 2019.                                                   Fonte: a autora, 2019. 
 
 
 
3.1.6.  Processos de avaliação  

 

Foi muito interessante ver o olhar de cada um, a pluralidade existente na arte-educação              

a partir das diferentes leituras e interpretações. Dessa forma, as práticas investigativas e             

autorais corroboram com o aspecto polissêmico da Arte, possibilitando ao estudante perceber            

e fazer escolhas dentro do processo de criação. Isso nos mostra que, independente da época,               

crença, etnia, classe social ou gênero, cada um enxerga de uma forma o mesmo ponto de vista                 

e um pode também aprender na interação com o outro, em práticas coletivas, que permitem ao                

estudante vivenciar ativamente a pluralidade de ideias e experiências.  

Nessa perspectiva, a avaliação aconteceu de forma processual com base nos aspectos            

quantitativos e qualitativos quanto ao conhecimento preexistente dos estudantes e, também, na            

sua relação com os conteúdos teóricos, na sua produção a partir das tecnologias digitais e nas                

vivências práticas realizadas em diálogo com a temática do projeto. Para tanto, adotamos             

alguns processos avaliativos com foco na formação leitora do discente, levando em            

consideração aspectos individuais e coletivos com base em critérios predefinidos no           

planejamento da proposta, por exemplo, compreensão e assimilação dos conceitos e técnicas            



70 

trabalhados, considerando as atitudes de autonomia, empatia e resiliência, como é sugerido na             

BNCC: 
 

O trabalho pedagógico ganha materialidade nas ações: no        
planejamento da escola em geral e do currículo em particular, no           
processo de ensinar e aprender e na avaliação do trabalho realizado,           
seja com relação a cada estudante individualmente ou ao conjunto da           
escola. No que se refere à avaliação, muito se tem questionado sobre            
seus princípios e métodos. Vale ressaltar a necessidade de que a           
avaliação ultrapasse o sentido de mera averiguação do que o estudante           
aprendeu, e torne-se elemento-chave do processo de planejamento        
educacional. (BRASIL, 2013, p. 180). 

 

Diante de algumas dificuldades enfrentadas ao longo de todo o processo, encontramos            

situações diversas em que alguns estudantes não avançam de forma satisfatória e que nem              

sempre conseguem alcançar todas as metas traçadas. Neste caso, buscamos valorizar, não            

apenas os resultados, mas o processo de trabalho, observando a relação da construção do              

conhecimento em Arte através da criatividade ao se expressar artisticamente, do           

desenvolvimento da linguagem e sua capacidade de leitura visual, da compreensão da história             

da Arte, ampliando essas potencialidades de domínio da comunicação visual no cotidiano            

escolar e, consequentemente, social e a sua capacidade de articular uma visão crítica da Arte. 

Assim, percebeu-se que os estudantes foram sensibilizados com a proposta e se             

motivaram na produção de obras de Arte em diferentes linguagens, bem como aprenderam a              

analisar expondo e debatendo questões, estimulados pela problematização gerada pelo tema           

norteador da proposta. Para isso, nós utilizamos a comunicação oral e escrita nas atividades              

avaliativas, além disso, observamos a capacidade discente em apreciar esteticamente uma           

obra de arte em seus variados contextos.  

               

    Figura 20: Atividade avaliativa e reflexões sobre o tema. Fonte: a autora, 2019.     
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Considerando que o projeto atingiu uma amplitude maior que a esperada, a partir da              

interação do grupo, ao final, partimos para solicitar dos participantes algumas reflexões sobre             

essa rica experiência de aprendizagem. Assim, depois de todo o trabalho concluído, os             

participantes docentes e discentes foram convidados a avaliar os benefícios dessa prática para             

a comunidade escolar. Para essa avaliação, nós utilizamos um aplicativo do Google, de onde o               

questionário foi enviado para o grupo virtual da escola e respondido nessa mesma plataforma              

virtual, facilitando a participação do corpo docente que sempre se encontra com altas             

demandas de tarefas profissionais. Alguns pontos principais da reflexão, em forma de            

questionário, entre o estudo da Arte e o diálogo com demais disciplinas, foram registrados no               

Google forms. Dessa forma, apresentamos a seguir alguns aspectos desses registros.  

As reflexões foram iniciadas com a seguinte pergunta: Qual a sua área de atuação na               

escola? Alguns responderam a disciplina específica, como Matemática ou Português, e outros            

apontaram sua área de conhecimento, Humanas ou Linguagens, por exemplo. A fim de             

acompanhar a forma como os docentes atuaram em colaboração ao projeto, o segundo item              

foi: Comente sua experiência na participação do projeto, abordando o planejamento, aplicação            

e reflexão sobre a ação. A professora de Língua Portuguesa respondeu: “O trabalho com as               

obras de Portinari contribuiu para uma ressignificação do meu fazer pedagógico, pois            

possibilitou um olhar diferente sobre as vivências dos meus alunos”. A resposta de um dos               

gestores foi:  

 
Bem, foi um trabalho brilhante, o engajamento de todos foi          

realmente incrível, trabalhar com Arte da forma proposta pela         
professora foi realmente espetacular. Esse projeto mobilizou todos da         
unidade escolar, ao trabalhar as obras de Portinari, fazendo uma          
releitura do nosso município. Foi um trabalho fantástico e o cuidado e            
delicadeza com que foi feito impressionou a todos. Levar essas obras           
para um desfile cívico foi esplendoroso, uma aula de Artes, cujo olhar            
das pessoas assistindo ao desfile foi de paixão e de amor a cada             
montagem feita e representada pelos alunos. Era deslumbrante e         
deslumbrava a todos que estavam ali presentes naquele momento. As          
obras ganharam vida e perfeitamente traduziram a história da cidade.          
(Depoimento da gestão, 2019).  

 

Outra questão importante foi a que se refere ao trabalho direto com Arte na escola: Ao                

trabalhar em um projeto com bases artísticas, qual foi a sua primeira reação? Comente alguns               

erros e acertos no seu processo de construção. A resposta da professora de Linguagens: “A               

minha maior dificuldade foi materializar as ideias que eram apresentadas, mas aos poucos a              
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prática foi tornando tudo real”. A professora de Ciências Naturais respondeu da seguinte             

forma: “A Obra de Portinari é profundamente comprometida com valores… Toda essa            

mensagem a favor do pobre, do desfavorecido está relacionada a essa obra, o respeito ao ser                

humano. Por isso, e entre outros, o projeto contribuiu de forma significante, favorecendo toda              

equipe empenhada (professores, alunos e administrativos), somando para maior compreensão          

do cotidiano em diferentes aspectos da obra”.  

Outra questão nessa mesma linha de pensamento em diálogo com o tema: Dentro do              

contexto atual, que relação você consegue estabelecer entre o objeto de estudo “Relendo             

Camaçari nas obras de Cândido Portinari” e o nosso cotidiano escolar? Fala do gestor: “A               

representação artística do trabalho escravo que atualmente é disfarçada”. Fala da professora            

de Linguagens: “As obras de Portinari retratam dificuldades que foram enfrentadas por alguns             

grupos, o mesmo acontece com o cotidiano escolar no município. Ainda assim, é possível              

superá-las com um esforço conjunto e trabalho coletivo”. 

                                       
                   Figura 21: Print de gráficos e reflexões realizadas com o corpo  
                  docente através do aplicativo google forms. / Fonte: a autora, 2019. 
 

 

Promovemos uma enquete percentual para saber a opinião dos professores sobre o            

processo artístico na escola, iniciando com a questão: Nesta ação pedagógica, o que importou              

mais, o seu processo de construção? (57,1% responderam afirmativamente para o processo).            

Ou a culminância final? (42,9% responderam positivamente para a culminância). Uma           

justificativa da professora de Humanas: “Infelizmente tive que optar por uma resposta, pois             

acredito que os dois foram importantes. A escola ganha uma cor diferente com a              
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movimentação, tanto dos docentes, quanto dos discentes em prol da confecção do material e              

expor para a comunidade o produto final, gera uma euforia maravilhosa”.  

A outra questão foi: Para você, o diálogo das Artes com as outras áreas de               

conhecimento é importante? (100% responderam que sim). Uma justificativa da professora de            

Ciências: “Sou a favor da interdisciplinaridade. Não se faz ciência sem Arte, não se conhece a                

história sem conhecer a Arte, não se desenvolve capacidades sem Arte.” Fala da professora de               

Linguagens ainda sobre essa questão: “Arte é representação da vida.”. 

A importância de registrar este processo de Arte e Educação, através da colaboração             

dos professores em responder ao questionário, propiciou a realização de processos reflexivos            

e autorreflexivos críticos da experiência vivenciada por todos. Esta análise foi constituída a             

partir das reflexões acerca do projeto “Relendo Camaçari nas obras de Candido Portinari”,             

realizado nas aulas de Arte e, posteriormente, abrangendo toda a escola e culminando com o               

desfile cívico da cidade. O projeto permitiu abordar diferentes formas de pensar a Arte como               

meio transformador e humanista, embasando-se nas relações sociais e na reflexão da vida             

através da Arte. Assim, foi capaz de desenvolver e abordar a multiplicidade do ser e abranger                

sentimentos e emoções no seu processo de criação. Segundo Dewey:  
 

Quando a escola introduz e treina cada criança da sociedade,          
tornando-a membro desta pequena comunidade, saturando-a com o        
espírito da obrigação social e proporcionando-lhe os instrumentos para         
um autodirecionamento eficiente, nós temos a mais profunda e melhor          
garantia de que a sociedade maior seja admirável, harmoniosa,         
excelente. (DEWEY,1964, p. 310). 

 

Este projeto superou nossas expectativas, além de despertar aceitação e autoestima nos            

estudantes que produziram e desfilaram. Foi possível notar, em toda a comunidade escolar, a              

alegria gerada pelo resultado do desfile e, para o grupo, o projeto foi muito rico, pois, além do                  

sentimento de integração, foi possível aprender técnicas artísticas e também explorar a leitura             

da obra de arte dentro de um contexto. Como foi refletido pelo estudante A.F., do 8° ano:  

"Para mim, é muito importante refletir a Arte. Arte é cultura! Não só cultura, é uma forma de                  

expressão! E como seria sem Arte no mundo?”. 

Durante o processo, os estudantes tiveram a oportunidade de penetrar em uma obra de              

Arte, interpretando personagens e interagindo com essa obra, representando, brincando e           

conversando, o que colaborou para que a experiência intelectual e a experiência prática             

ganhassem um sentido de igualdade, do que Dewey chama de experiência:  
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O relato oferecido da experiência dominantemente intelectual       
e prática procurou mostrar que ter uma experiência não implica tal           
oposição; pelo contrário, nenhuma experiência, de que tipo seja,         
poderá constituir-se numa unidade, a menos que apresente qualidade         
estética. (DEWEY ,1980, p. 93). 

 

Segundo o autor, para se ter uma experiência significativa de aprendizagem que resulte             

na transformação do indivíduo, é necessário refletir e tomar consciência das relações            

estabelecidas em todo o processo. Nessa perspectiva, o resultado obtido foi a materialização             

dessa vivência estética em nossa comunidade, acreditando que essa experiência trouxe           

benefícios para toda a escola a partir do protagonismo e da criação em Arte, que culminou na                 

apresentação da obra no desfile urbano. Dewey (1980) também reforça a necessidade de se              

passar por experiências semelhantes às dos produtores do campo, para se aproximar do             

pensamento artístico. Dentro desse contexto, podemos concluir que todos os envolvidos           

puderam plantar, semear e colher os frutos de um processo rico, em que a Arte teve um                 

importante papel para o fortalecimento da identidade cultural da comunidade.  

Assim, podemos afirmar que a criação e a expressão foram processos reflexivos e             

críticos, possibilitando transformações nos nossos estudantes e em toda a comunidade escolar.            

Desejamos que essas transformações transcendam a outras instâncias, principalmente no          

Brasil, onde encontramos um povo rico na sua diversidade, porém as marcas das             

desigualdades sociais são extremas, de forma que no campo da educação, torna-se urgente             

esse aperfeiçoamento nas práticas pedagógicas, nos conteúdos e na abordagem, visando           

proporcionar maior evidência aos valores identitários que já foram silenciados tantas vezes no             

passado. 

 

                                
                        Figura 22: Atividade temática. / Fonte: a autora, 2019. 
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3.2.      Consciência de Raça  

 

A partir desse projeto transdisciplinar desenvolvido na escola, em que os diálogos            

aconteceram junto aos estudantes, aos docentes e ao corpo gestor, onde o legado do projeto               

“Relendo Camaçari nas obras de Candido Portinari” se constituiu em transformar o ambiente             

escolar seguindo um caminho contrário ao preconceito racial, propondo evidenciar a           

população negra junto a sua cultura. Pois, é notório que o racismo se configura de forma                

relevante no Brasil e, consequentemente, essas manifestações de intolerância se fazem           

presentes no ambiente escolar e, também na escola pública, espaço onde a população negra é               

maioria, mas continua sendo vítima de piadas e humilhações que ali se manifestam de              

diversas formas. Diante desse contexto, onde presenciei muitas posturas racistas, surgiu a            

necessidade de mediar esses conflitos e buscar alternativas que apontassem para as possíveis             

soluções, envolvendo práticas que consistisse em legitimar as diferenças, no sentido de buscar             

opções criativas que favorecessem o empoderamento pessoal e o reconhecimento do outro. 

 

3.2.1.  Uma Proposta Interdisciplinar 

 

Nessa perspectiva, finalizamos o nosso Trânsito Criativo com uma proposta          

pedagógica interdisciplinar, propondo um diálogo entre os dois projetos educacionais e a            

interação entre as disciplinas de Arte e História ao articular cultura africana dentro do              

contexto do Pelourinho em Salvador, Bahia. Esse projeto “Consciência de Raça”, acontece            

anualmente em nossa escola na perspectiva de trabalhar o dia da consciência negra. Porém,              

neste ano de 2019, foi fundamental fazer esse diálogo após estudar a obra de Candido               

Portinari, em que as questões identitárias se afloraram genuinamente. Então, no mês de             

dezembro deu-se início a uma aula de campo para as turmas do 8º ano, que ganhou força com                  

a participação interdisciplinar com História, contribuindo significativamente para uma melhor          

compreensão do contexto em tratar de um assunto de total relevância para o estudante. A               

proposta foi estruturada com o seguinte formato: 
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Tema: O estudo da cultura étnica e da valorização do patrimônio histórico e cultural              

na formação cidadã. 

Problemática: Precisamos apresentar a nossa cultura afro de forma expressiva na           

escola para que a conscientização dos valores do ser humano ultrapasse as fronteiras da              

violência, do preconceito e do racismo. 

Objetivo: Desenvolver o olhar leitor dos estudantes para as questões que norteiam a             

formação do sujeito negro na sociedade brasileira e baiana contribuindo para a preservação de              

valores étnico-culturais. 

 

Nessa perspectiva, as linguagens artísticas trabalhadas foram artes visuais e fotografia           

e através delas, buscamos centralizar os processos de construção do conhecimento em quatro             

eixos: leitura, produção, apreciação e difusão. Nossa intenção era encontrar, por meio da             

pesquisa, as manifestações artísticas e suas matrizes estéticas e culturais, para vivenciar, na             

prática, o contato com os elementos das linguagens artísticas e suas manifestações híbridas,             

focado na valorização do patrimônio artístico e cultural e proporcionar a divulgação dos             

trabalhos realizados pelos estudantes. Para isso, os estudantes pesquisaram inúmeras          

referências que estimulam a representatividade, desvalorizando essa diáspora negra tão          

presente no nosso povo. 

 

3.2.2.  História nas ruas do Pelourinho 

 

Iniciamos nossa proposta nas aulas de Arte e História com a discussão dessa relação              

histórica com a Bahia, performatizada pela cena negra contemporânea em nosso estado,            

convidando os estudantes a refletirem a partir da própria visão de realidade histórica para              

depois ampliá-la para outros contextos no conhecimento da Arte. E, posteriormente,           

culminaria em vivenciar uma visita de campo ao centro histórico de Salvador, especialmente,             

o Pelourinho. Nesse sentido, propusemos abarcar questões identitárias, apreciando a          

arquitetura local, as manifestações culturais que são expressas nas ruas e museus, além de              

apreciar a comunidade local predominantemente negra. Nessa perspectiva, julgamos essencial          

que o estudante fosse estimulado a realizar atividades fora do ambiente escolar, considerando             

que as propostas desenvolvidas dentro da sala de aula não substituem o contato direto com a                

Arte em museus, galerias, cinemas, teatros, etc.  
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                       Figura 23: Aula de campo no Pelourinho. / Fonte: a autora, 2019. 
 

 

O início da nossa aula de campo começou no MAFRO-Museu Afro, que possui um              

vasto acervo de peças de cultura africana e afro-brasileira contribuindo ativamente para a             

divulgação e preservação dessas matrizes culturais. Em um diálogo entre passado e presente,             

os estudantes observaram obras de pintura, escultura e instalações contemporâneas, ouvindo           

atentamente a palestra dos monitores que iam guiando a visita, fazendo perguntas e             

provocações entre as obras, até chegarem a uma sala toda dedicada aos orixás da Bahia, em                

obras confeccionadas pelo artista Carybé. Nesse momento, foi possível notar uma imersão e             

curiosidade nos olhares atentos dos estudantes para as obras que ocupavam toda a sala.  

 

 

             
                 Figura 24: Atividade com fotografia no museu. / Fonte: a autora, 2019. 
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Essa experiência que os estudantes vivenciaram pessoalmente em um dia não teria            7

sido possível mostrar em sala de aula. São experiências políticas, religiosas, artísticas e             

sociais, nas quais tiveram um contato direto com obras e artistas que têm presença e destaque                

forte na cultura baiana, como aqueles que fazem parte da Associação Cultural e Bloco              

Carnavalesco Ilê Aiyê e Olodum, grupos que desenvolvem um trabalho de resgate da história              

dos afrodescendentes na Bahia e destacam valores humanos para recuperação da autoestima e             

a valorização da beleza negra.  

 

                                  
                                          Figura 25: Atividade com fotografia no museu.  
                                          Fonte: a autora, 2019.  

 

Outra atuação marcante nesse caminho pela cultura negra em Salvador foi o encontro             

com as obras de Mestre Didi que formaliza suas ideias com sensibilidade e uma inspiração               

própria do universo africano-brasileiro. Mestre Didi também é fundador do INTECAB           

(Instituto Nacional da Tradição e Cultura Afro-Brasileira), entidade de suma importância no            

processo de consolidação e reconhecimento da cultura negra nos círculos acadêmicos, bem            

como no fomento de discussões socioantropológicas e artísticas. No terreiro de Jesus, os             

estudantes assistiram a uma roda de capoeira como parte desse roteiro, por ser um instrumento               

de educação muito forte. A capoeira ressocializa e dá uma contribuição muito grande para              

nossas comunidades, trazendo para nossos jovens uma revisão de conceitos através da cultura             

e da história de nossos ancestrais. Também interagimos com o Pagode que encontramos nos              

becos do Pelourinho. 

Como proposta pautada no método Contexto Híbrido, a prática artística foi expressa na             

linguagem fotográfica, momento em que os estudantes foram convidados a retratar cenas do             

espaço público a partir de temas previamente escolhidos, como moda, crenças, instrumentos            

7 https://youtu.be/Ap-MxsdWbFI  

https://youtu.be/Ap-MxsdWbFI
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musicais, dança, arquitetura e outros elementos que representam a cultura afro presente no             

Pelourinho e centro histórico de Salvador Bahia. Após a visita, partimos para as postagens no               

Blog interativo na plataforma Instagram onde as fotos foram expostas e comentadas em uma              8

belíssima exposição virtual, além de uma análise reflexiva das obras visitadas, norteada por             

questões que estimulam a leitura visual, permitindo, dessa forma, construir uma breve            

explanação sobre os artistas visitados e as obras fotografadas.  

                        
            Figura 26: Print de página do Instagram. / Fonte: a autora, 2019. 

 

Envolver a escola com a comunidade e levar os estudantes aos museus e outros              

espaços culturais é uma forma de apresentar aos estudantes essas instituições, que precisam             

ser percebidas como locais públicos, por pertencerem a todos, além de lhes oportunizar a              

circulação pelos espaços urbanos, promovendo debates sobre as formas de ocupação da            

cidade, patrimônio cultural e histórico. Com a repercussão positiva da visita ao Pelourinho,             

foi notável nos estudantes a mudança de pensamentos e ações racistas, visto que, após              

tamanha experiência, não cabiam mais certas posturas intolerantes. Foi essencial sair do nosso             

espaço escolar para visitar a cena negra em lugares que a cultura afrodescendente se expressa               

na sua multiplicidade e nas variadas linguagens, ganhando força, inclusive, ao ampliar o             

contato dos estudantes com as manifestações artísticas de uma cultura de matriz africana o              

que contribui para uma melhor percepção da própria identidade cultural, além de ampliar o              

entendimento dos estudantes de seu lugar no mundo, demonstrando respeito e aceitação            

dentro de uma atuação crítica e reflexiva.  

8 https://instagram.com/9a_arte_e_cultura?igshid=ig6xd989i69r , 
https://instagram.com/9b_seja_luz?igshid=1cw7ncl0knmq5 , 
https://instagram.com/blog_9c?igshid=1e5t71maargtb , 
https://instagram.com/blog_donono?igshid=1iewuz82tztyu . 

https://instagram.com/9a_arte_e_cultura?igshid=ig6xd989i69r
https://instagram.com/9b_seja_luz?igshid=1cw7ncl0knmq5
https://instagram.com/blog_9c?igshid=1e5t71maargtb
https://instagram.com/blog_donono?igshid=1iewuz82tztyu
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Reflexões finais 

 

Ao iniciar esta pesquisa, me encontrei envolvida por uma experiência enriquecedora           

vivenciada em diferentes espaços em que transitei, mas, principalmente, na Escola Pública            

Municipal Edvaldo Machado Boaventura, localizada em Camaçari-BA. Nesse percurso, pude          

constatar as inúmeras dificuldades que permeiam o ensino de Arte e, ao mesmo tempo,              

concluir como esse terreno é fértil e precisa ser explorado cada vez mais. Passei a entender o                 

papel da arte-educação como uma área da construção do conhecimento que trabalha com             

sentimentos, emoções, bem como se articula entre o conhecimento e a vida. Nas             

experimentações aqui apresentadas, tentamos trabalhar esses aspectos num processo de          

mediação, propondo a utilização das ferramentas oferecidas nas tecnologias digitais, na           

interdisciplinaridade entre as linguagens artísticas e com as outras áreas do conhecimento,            

visando fortalecer o ensino e aprendizagem de forma unificada.  

Nessa minha jornada pedagógica junto ao ProfArtes – BA, passei por algumas            

experiências que contribuíram para o enriquecimento da minha prática, além de me fortalecer             

como arte-educadora dentro desse atual contexto firmado nas inseguranças. Nesse processo           

autônomo de crescimento, foram muitas apresentações entre colegas e professores, além de            

participações em congressos que aconteceram no ano de 2019. Pude, também, encontrar um             

ambiente aberto ao diálogo entre a Arte e a produção de conhecimento científico,             

proporcionando a divulgação e o desenvolvimento de pesquisas que visam fortalecer as ações             

político-conceituais da Arte na educação. 

Dentre os congressos de que participei, posso citar o II Encontro Internacional da Rede              

Visível: Arte e Ensino – Participação e Emancipação, que aconteceu na Universidade do             

Estado de Londrina-PR, onde, na qualidade de participante, apresentei o trabalho intitulado            9

"Arte e Mediação – Uma visão implícita da contextualização como elemento facilitador da             

leitura e interpretação do mundo". Como resultado dessa apresentação, pude aprimorar minha            

pesquisa, transitando em outros contextos da Arte. Uma das questões que mais me chamou a               

atenção nesse evento foi constatar uma unidade nos discursos sobre a arte-educação no Brasil,              

fazendo um parâmetro entre Sul e Nordeste.  

9 http://www.uel.br/validadocumento  
 

http://www.uel.br/validadocumento
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Outra experiência em congressos, por sinal a qual eu considero a mais rica que              

vivenciei através do ProfArtes, foi participar da CONFAEB, o XXIX Congresso Nacional da             

Federação de Arte Educadores do Brasil e o VII Congresso Internacional de Arte/Educadores,             

com o tema “Nortes da Resistência: Lugares e contextos da arte-educação no Brasil”.             

Também na qualidade de participante, apresentei o trabalho “Mediações Artísticas através           10

da Contextualização como elemento facilitador da leitura e interpretação do mundo”, em uma             

Mesa simultânea com o tema “Que ensino para que arte em que escola?”. Nesse momento,               

pude dividir a mesa com mais dois mestrandos do curso ProfArtes – SP. Aprendi muito com                

os meus colegas e com o público que se encontrava no auditório assistindo à apresentação e                

interagindo conosco. Foi, sem dúvida, um grande momento de encontros, de trocas de             

experiências e pesquisas, em que tive a oportunidade de mostrar um pouco da minha história e                

ser compreendida dentro desse contexto da Federação de Arte-educadores do Brasil (FAEB),            

onde encontramos um espaço de oportunidades para nossas discussões, reflexões e ações que             

militam a favor da qualidade do ensino de Arte em todo o país. Como foi apontado por Ana                  

Mae, “O congresso da FAEB é o grande momento de encontros dos arte/educadores de todo               

Brasil. É ele que sustenta a FAEB em sua luta política e oportuniza o conhecimento e as                 

discussões teóricas, a pesquisa, os relatos de experiências sobre o ensino da arte” (Barbosa,              

2008, p. 333). 

Nesse evento de trocas e de reflexões, posso destacar também a palestra de Ana Mae               

Barbosa, sempre muito crítica a favor da qualidade e importância da Arte na educação, pois,               

na atual conjuntura, podemos constatar as dificuldades por que passa a educação brasileira.             

Por fim, nós mergulhamos na cultura local de Manaus-AM, onde aconteceu o evento da              

FAEB, em que fiquei encantada com a riqueza de expressões artísticas daquele povo, como,              

por exemplo, a dança do boi e a Arte indígena. Observando toda essa diversidade de contextos                

completamente diferentes por onde a arte-educação transita, compreendi que nós professores           

podemos ser flexíveis, inovadores, dinâmicos e até transgressores no ensino, porém devemos            

sempre nos posicionar de forma crítica em relação à importância e contribuição da Arte para a                

aprendizagem.  

Foram ricas as oportunidades e experiências acessadas e mediadas na minha           

participação nesses congressos cujas atenções estavam voltadas para a conquista do direito a             

uma educação de qualidade, que transcende a uma questão social em favor da transformação e               

10 https://www.faeb.com.br/anais-confaebs/  

https://www.faeb.com.br/anais-confaebs/


82 

emancipação humana. Encontrei, nesse espaço, muitos pontos abordados nas discussões os           

quais me chamaram a atenção por dialogarem com o meu pensamento, contribuindo, dessa             

forma, para a minha efetiva construção dentro desta pesquisa. Como exemplo dessa realidade,             

cito os debates em torno da polivalência, o que foi muito argumentado por diferentes pontos               

de vista, pois alguns arte-educadores se opõem a esse tipo de construção a partir das               

linguagens artísticas integradas. Por outro lado, ouvi muitas defesas desse trabalho, propondo            

uma Arte não dividida e que também não fosse totalmente responsável em atender a todas as                

demandas e sim que trouxesse novos questionamentos, nos mostrando visões diferentes de se             

trabalhar com arte-educação. Observei uma igualdade de discursos entre as temáticas           

discutidas e a minha proposta nesta pesquisa, na sua configuração, pois, em ambos os casos,               

eles se movem na direção de uma mudança na educação, com bases emancipatórias, pautada              

na formação do indivíduo como cidadão, a partir da Arte, cuja realidade desejada é a de uma                 

maior inclusão social. Dessa forma, cabe a todos nós criarmos meios educacionais que             

consigam lidar com a complexidade do mundo, da comunidade e do contexto, na construção              

do conhecimento e da formação cidadã.  

A experiência coletiva nesses contextos de cidadania, como espaço social, propicia um            

ambiente de trocas na democratização do conhecimento que, nesse caso, se configura            

coerentemente pela expressão estética da Arte e pelo convívio comunitário que, até pouco             

tempo, eram consideradas invisíveis nos processos educacionais. Dito assim, podemos          

concluir em defesa de uma Arte que soma elementos do cotidiano, conciliando paralelamente             

os diálogos entre Arte tradicional, moderna e contemporânea, em uma mistura híbrida que             

possibilite expandir-se nos variados contextos da formação do ser humano, procurando           

compreender, no sujeito contemporâneo, suas necessidades e anseios. Podemos, assim, nos           

aproximar de Freire (1993, p. 125) e de sua afirmação: “É neste sentido que se pode afirmar                 

ser tão errado separar prática de teoria, pensamento de ação, linguagem de ideologia, quanto              

separar ensino de conteúdos, dê chamamento ao educando para que se vá fazendo sujeito do               

processo de aprendê-los”. 

Ao refletir sobre a mediação em Arte, a partir do método Contexto Híbrido, foi               

possível observar, nesse percurso, que os estudantes precisam ter momentos de fruição            

estética, pois eles necessitam mergulhar em obras de arte para emergir em livres leituras.              

Sabemos que, durante a apreciação, todos nós podemos ser afetados de diversas formas, já              

que os signos presentes nas manifestações artísticas em suas variadas linguagens podem            
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provocar muitos sentimentos e emoções, despertando pensamentos e ideias que também           

levam a leituras diversas da realidade. Dessa forma, foi possível concluir que os estudantes da               

educação básica, com idades que variam entre 10 e 14 anos, têm o direito de vivenciar todas                 

as linguagens artísticas, afinal a expressão artística e a fruição dependem do repertório             

cultural de cada um e, para ampliar esse repertório ou manifestar preferências, os estudantes              

precisam conhecer todas as possibilidades da Arte.  

A partir desse pressuposto, é fundamental entender que, dentro desse processo de            

ensino e aprendizagem, o fazer artístico ocorre em diálogo com o fruir (ler) e o contextualizar                

a Arte, sejam obras criadas por artistas de épocas e contextos socioculturais diferentes, sejam              

as práticas artísticas criadas pelos próprios estudantes. Ana Mae também reflete sobre as             

transformações sofridas em sua abordagem, com o passar do tempo, e os reflexos do dia a dia                 

na sala de aula:  
 

Hoje, a metáfora do triângulo já não corresponde mais à          
organização ou estrutura metodológica. Parece-nos mais adequado       
representá-la pela figura do zigue-zague, pois os professores têm nos          
ensinado o valor da contextualização tanto para o fazer como para o            
ver. (BARBOSA, 2010, p. 33). 

 

Essas transformações foram acontecendo em minhas práticas ao longo desses dez           

anos, o que me levou a buscar uma abordagem metodológica educacional pautada na             

experiência entre o fazer artístico relacionado à teoria. Também percebi a necessidade de             

levar em conta a aplicação de repertórios artísticos para além das obras mais famosas da               

história da Arte, incentivando uma aproximação com a cultura local. Então, passamos a criar              

nossa própria metodologia nomeada aqui de Contexto Híbrido, permitindo qualquer tipo de            

adaptação às propostas apresentadas. A partir desse momento, os estudantes passaram a se             

expressar criativamente em seus processos e prática artística, revelando a sua visão de mundo.  

Por fim, não podemos deixar de mencionar a importância da resposta desses            

estudantes nas apresentações, exposições e avaliações, pois, além de contribuírem para a            

elevação da autoestima, notavelmente já elevada nessas ocasiões, também nos auxiliam para a             

reelaboração de nossa proposta de trabalho, visando aprimorar a construção do conhecimento,            

em busca de uma aprendizagem significativa. Nesse sentido, consideramos que o processo            

seja mais importante que o produto final e que a troca de conhecimento e as relações                

interpessoais sejam mais significativas. 
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É importante ressaltar que não é fácil trabalhar interdisciplinarmente junto aos outros            

campos de conhecimento, ou até mesmo quando propomos um trabalho a partir das             

linguagens integradas, também encontramos algumas dificuldades. Partindo do princípio de          

que ninguém constrói nada sozinho, para que consigamos desenvolver um projeto           

interdisciplinar e transdisciplinar na escola e obter resultados satisfatórios, temos que contar            

com a sua gestão e, nesse caso, devo salientar o incentivo e a parceria que obtive dos grupos                  

gestores com os quais tive contato neste meu percurso, ao longo desses dez anos, sendo               

acolhida em minhas ideias. Assim, pude manter um diálogo de forma positiva, respeitosa e              

confiante, resultando na valorização da produção artística dos estudantes e,          

consequentemente, da minha própria produção. Devo ressaltar que essa parceria junto ao            

corpo gestor da escola é fundamental para que os projetos se desenvolvam com sucesso e,               

quando destaco a parceria, não estou me referindo às questões financeiras, pois esses assuntos              

voltados à viabilização de verbas no espaço público dependem de muitas questões            

burocráticas que não estão ao alcance da gestão. Refiro-me sim ao apoio profissional que              

incentiva e valoriza a Arte em nossa escola.  

A maior dificuldade que encontrei no trabalho de forma interdisciplinar não estava no             

estudante e nem na gestão, essas dificuldades aconteceram junto ao corpo docente que, por              

motivos variados, fosse a falta de tempo, pela demanda dos trabalhos individuais, fosse pela              

falta de interesse em trabalhar unindo conhecimentos de forma lúdica, entre outros fatores, se              

negava a trabalhar interdisciplinarmente. Nesse sentido, encontrei bloqueios entre docentes          

que travaram as possibilidades de parcerias e que poderiam, sem dúvidas, gerar excelentes             

resultados. Porém, as maiores colaborações aconteceram junto às áreas de Linguagens e            

Humanas, além de outras parcerias por afinidade, o que sempre resulta em um trabalho              

positivo e colaborativo. Além disso, ao propor projetos interdisciplinares, podemos enfrentar           

dificuldades com a carga horária, com as condições precárias de trabalho, com a falta de               

recursos materiais etc. Enfim, são questões que emergem em propostas como essas e que              

variam de acordo com o contexto de cada escola, da educação pública de todo país.  

Dessa forma, para entender a construção de uma identidade docente, precisamos           

refletir sobre a contemporaneidade, somá-la a nossas práticas educativas para que possamos            

acompanhar todo esse dinamismo interdisciplinar e transdisciplinar sugerido acima. Dentro          

desse contexto, é notório perceber que, além dos desafios da atualidade, dos variados             

problemas na educação brasileira e das constantes transformações sociais, encontramos outro           
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desafio que envolve a mudança de pensamento e de ponto de vista do docente. Nessa               

perspectiva, além de abordar, de forma contextualizada, outros campos do conhecimento na            

escola, como História e Língua portuguesa, por exemplo, a proposta segue com a intenção de               

ajudar a integrar o ensino de Arte, contribuindo para uma construção crítica, que não seja               

fragmentada e sim, transdisciplinar. Resumindo, o protagonismo no ensino e na           

aprendizagem pertence aos professores e estudantes na rotina da escola, e, a partir desses              

encontros, devemos manter um constante intercâmbio entre toda a comunidade escolar. Nesse            

caso, nosso foco se mantém no aprendizado em Arte, abordando os saberes artísticos e              

culturais, escolhendo temas e atividades que possam estimular e transformar o estudante            

intelectualmente em seus aspectos sociais, afetivos, físico, ético e simbólico, na promoção de             

uma educação integral que permita colaborar para a formação de uma sociedade mais justa,              

democrática e inclusiva.  

Ao implantar a metodologia artística Contexto Híbrido, idealizada a partir desta           

pesquisa e exposta em todo seu desenvolvimento, pensamos em estabelecer uma equidade nos             

processos educativos, ao reconhecer as necessidades dos estudantes expressas nos diferentes           

contextos, no sentido de promover uma abordagem das suas origens. Desenvolvendo           

habilidades e competências socioemocionais, a partir do contexto cultural da nossa escola, os             

estudantes puderam vivenciar a utilização das TICs em diversas propostas aqui citadas,            

explorando a pesquisa, procedimentos, ferramentas e elementos que constroem a Arte a partir             

das tecnologias e mídias digitais. O que os fez perceber o potencial que abrange as               

tecnologias digitais no avanço da aprendizagem. Considerando principalmente a identidade e           

a memória cultural dos estudantes, o trabalho propôs um novo olhar e uma reflexão poética do                

objeto de estudo, auxiliando no desenvolvimento de uma consciência estética e capacidade            

crítica.  

Esse viés possibilitou uma experimentação contextualizada da Arte, em que podemos           

observar um maior interesse e respeito dos estudantes com a disciplina de Arte e uma maior                

participação nas atividades propostas. Isso resultou em um melhor rendimento, de forma            

geral, pois os estudantes perceberam a importância desse estudo para a sua formação cidadã,              

na busca da criatividade, explorando a leitura de mundo e o raciocínio lógico, além de elevar                

a autoestima daqueles que foram sensibilizados pelos temas trabalhados. A escola passou a             

respirar Arte em projetos que fazem parte do seu planejamento anual, pois, com um melhor               

engajamento dos estudantes, tivemos um resultado promissor no ensino e na aprendizagem.            
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Segundo Gomes da Costa (2006), o protagonismo juvenil contribui para a formação de             

pessoas mais autônomas e comprometidas socialmente com valores, como solidariedade e           

respeito mais incorporados, os quais proporcionam uma proposta de transformação social.  

Além das experimentações aqui relatadas, a pesquisa também apresenta, em seu           

anexo, outras propostas pedagógicas desenvolvidas nessa mesma linha de pensamento e um            

portfólio com propostas que garantem o desenvolvimento das práticas pedagógicas nas           

diferentes linguagens artísticas de forma integrada, reforçando a importância da presença do            

componente curricular Arte na educação básica. Os fundamentos que orientaram esta pesquisa            

em arte-educação buscaram respeitar a complexidade de um campo de conhecimento           

composto por quatro linguagens específicas: artes visuais, música, teatro e dança. Com isso,             

pensamos em garantir as especificidades de cada linguagem, além de proporcionar possíveis            

diálogos e associações entre elas, a partir da abordagem de temas contemporâneos e também              

da exploração de modalidades artísticas híbridas. 

A realização desta pesquisa segue com o objetivo de potencializar o trabalho dos             

professores licenciados em Arte, promovendo uma discussão sobre as alternativas possíveis           

de ensinar Arte na escola. Trazendo, como exemplo plausível, a proposta que apresentamos             

ao longo deste trabalho, esta pesquisa demonstra a importância da construção do            

conhecimento em Arte ao abordar as linguagens artísticas, propondo, inclusive, uma ligação            

entre elas com autonomia e especificidade, bem como sua integração transdisciplinar.           

Destacamos, ainda, o intuito de promover interações horizontais de conhecimentos e saberes,            

possibilitando aos estudantes da educação básica, nos anos finais, uma formação pautada na             

leitura e interpretação de mundo, através das intervenções artísticas, além de despertar-lhes o             

interesse para valorizar aspectos sociais, estéticos e políticos, favorecendo, assim, ações que            

abrangem o interesse coletivo. Como explica Ana Mae: “Num país onde os políticos ganham              

eleições através da televisão, a alfabetização pela leitura da imagem é fundamental, e a leitura               

da imagem artística é humanizadora.” (BARBOSA, 1995, p. 38). 

A motivação para esta proposta segue até os dias atuais propondo experiências do             

sujeito com o outro, consigo mesmo e com o mundo. Dessa forma, assumo a responsabilidade               

de demonstrar a importância da Arte na escola e na vida, para os novos estudantes que                

chegam a cada ano, buscando socializar os conhecimentos científicos, históricos e culturais,            

necessários à formação de sujeitos éticos e criativos, que possam ler criticamente a realidade              

na qual se inserem, para poder modificá-la. Além disso, assumo o compromisso de militar a               
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favor da valorização profissional da Arte no Brasil e no mundo. Sendo assim, esta proposta               

pedagógica para o ensino da Arte constrói seu alicerce pautado em um círculo entre a               

contextualização-leitura-ação-reflexão, envolvendo toda a comunidade escolar dentro desse        

organismo vivo chamado educação, ou seja, uma prática social necessária e intencional que             

acontece através de um processo dialético e que pode contribuir para a formação da              

consciência do estudante, na qual tudo está em movimento e o seu eixo estruturador é a                

aprendizagem.  
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PORTFÓLIO  

 

Flipsnack Trânsito Criativo 

 https://www.flipsnack.com/vamvieira/tr-nsito-criativo.html 
 

 

ESTUDO DE CASOS 

 

Com base no que já foi dito no corpo da dissertação “Trânsito criativo entre as Artes                

Integradas e seus Contextos Híbridos: Uma visão implícita da contextualização como           

elemento facilitador da leitura e interpretação de mundo”, apresentamos aqui alguns projetos            

educativos que se esforçam em ampliar as experiências dos estudantes. Tomamos como            

referência a Arte contemporânea para pensar a arte-educação de hoje, na relação com a              

diversidade dos códigos culturais e a interculturalidade, reconhecendo a convergência das           

tecnologias como mais uma possibilidade de subverter as linguagens e de ampliar as             

percepções e o conhecimento de nós mesmos e do mundo.  

As propostas pedagógicas a seguir apresentam um conjunto de obras, escolhidas a            

partir de questões variadas, trazidas pelos próprios estudantes e desenvolvidas como temas            

transversais contextualizados que cruzam com os conteúdos e as práticas. Visando dialogar            

entre os desafios da contemporaneidade com temas interculturais, dentro de uma abordagem            

desenvolvida no campo da Arte, com exemplos que possam nos inspirar, como docentes             

sensíveis e dispostos a promover transformações nos processos educativos, incentivando          

ações que apontem caminhos para um futuro mais igualitário. Por exemplo, discutir as             

relações que envolvem os seres humanos em busca de uma melhor convivência ou discutir a               

coletividade com o planeta e com a sustentabilidade, entre outras discussões fundamentais            

para a formação da cidadania.  

Como aponta Dewey (1979) sobre pensarmos em uma relação com o meio e os              

inúmeros aspectos entre a construção do sujeito e a comunidade em que ele se insere. Dewey                

também afirma que quando olhamos para a comunidade escolar e abordamos suas            

especificidades nas aulas, formamos cidadãos mais comprometidos socialmente com valores          

de solidariedade e respeito.  

https://www.flipsnack.com/vamvieira/tr-nsito-criativo.html


93 

Refletindo nossas práticas ao abordar a Declaração Universal dos Direitos Humanos           

neste trabalho, apresentamos uma contextualização firmada em uma educação para a justiça,            

ao relacionar a Arte com pensamentos de liberdades básicas, consideradas fundamentais para            

a dignidade humana, propiciando, ao mesmo tempo, uma visão democrática de mundo. Desse             

modo, intencionamos possibilitar uma construção concreta dos conceitos trabalhados através          

das experimentações, propondo uma diversidade significativa de projetos educacionais que          

permitam o envolvimento de toda a escola. Por fim, podemos pensar nas palavras de Malala               

Yousafzai, uma ativista paquistanesa ganhadora de um prêmio Nobel da Paz aos 17 anos e               

que se tornou um símbolo da luta pela educação, quando afirma que “Falo não por mim, mas                 

por aqueles sem voz. Aqueles que lutaram por seus direitos... Seu direito de viver em paz, seu                 

direito de ser tratado com dignidade, seu direito à igualdade de oportunidade, o seu direito de                

ser educado” (Yousafzai, 2013). 

 

1.1.      Projeto Novas Perspectivas – Ano de 2015  

 

Tema: As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na educação básica. 

Problemática: Precisamos, entretanto, saber exatamente como adotar a tecnologia na          

escola, visando usá-la com fins pedagógicos para nos aproximarmos da realidade dos            

estudantes e incentivá-los ao uso dessas ferramentas para agregar acesso à informação,            

permitindo uma metodologia de aprendizagem que seja contemporânea e relevante aos           

jovens.  

Objetivo: Oferecer oportunidades para que os estudantes se fortaleçam, não só nas            

competências artísticas, mas também nas competências digitais básicas, projetadas para o           

século XXI, de modo a ampliar o protagonismo do estudante na transformação para uma              

escola digital.  

 

Esta proposta pedagógica foi construída inicialmente na aula de Arte e, ao longo do              

processo, foi sendo agregada, espontaneamente, a outras áreas de conhecimento, como           

Geografia, História e Português, que contribuíram significativamente para o seu resultado no            

ensino e na aprendizagem. A partir dessa primeira experiência, passamos a utilizá-la cada vez              

mais, pois foi perceptível a fundamental importância das tecnologias digitais na construção            

dos processos de ensino e aprendizagem. 
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Dentro desse contexto as linguagens artísticas trabalhadas foram: artes visuais,          

audiovisual, fotografia e teatro. Através delas, buscamos centralizar os processos de           

construção do conhecimento nos eixos da contextualização, produção, apreciação e difusão, o            

que significa vivenciar, na prática, o contato com técnicas e ferramentas, focando na leitura              

crítica e proporcionando, por sua vez, a divulgação dos trabalhos realizados pelos estudantes.  

Esta proposta foi desenvolvida com as turmas do 8º e 9º ano, para quem a tecnologia                

tornou-se presença constante. É a fase em que os estudantes demonstram intimidade com o              

avanço tecnológico, por isso, estão sempre fazendo registros através de fotografias e            

produzindo pequenos vídeos com o próprio aparelho. Dessa forma, a proposta se insere em              

algumas práticas pedagógicas utilizando as mídias digitais em diálogo com os direitos            

humanos, sugerindo uma leitura crítica e reflexiva sobre a temática, que perpassa a fruição de               

forma que a estesia seja contemplada. 

Diante desse cenário composto pelo envolvimento dos estudantes e identificação com           

o tema, deu-se início a construção da proposição conceitual desta dissertação, que originou             

uma série de propostas pedagógicas pensadas a partir desta primeira experiência. Ao            

desenvolver um projeto de arte-educação que explorasse as tecnologias digitais como           

ferramenta, tendo como parte integrante desta proposta, uma abordagem reflexiva pautada nos            

direitos humanos, além de manifestar o desejo de integrar as diferentes linguagens na             

construção de saberes através da Arte.  

  

1.1.1.   As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

 

Quando pensamos sob a perspectiva das tecnologias digitais, neste projeto de           

arte-educação, fomos pesquisar referências artísticas na contemporaneidade que utilizam a TV           

e o cinema para contextualizar o consumo artístico dos estudantes nas mídias e nas redes               

sociais e integrá-lo ao projeto. A proposta nos permitiu promover encontros em locais da              

comunidade e/ou virtuais, com o propósito de discutir o processo e aguçar o senso crítico da                

Arte com práticas realizadas por meio de exposições, oficinas de fotografia e vídeo, exibição              

de filmes e criação de blogs, momento em que os estudantes passaram a interagir com               

frequência nessa página da internet , em que a plataforma escolhida na época foi o Facebook               11

11 https://web.facebook.com/vam.vieira.1/photos_albums 
https://www.youtube.com/user/12vanis/featured?view_as=subscriber 
 

https://web.facebook.com/vam.vieira.1/photos_albums
https://www.youtube.com/user/12vanis/featured?view_as=subscriber
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e youtube, criado especialmente para postar as atividades de Arte em nossa escola,             

possibilitando dialogar com escrita, imagens e vídeos. Com esse estímulo, ao manusear um             

blog, o resultado obtido foi a conscientização dos estudantes sobre a importância das imagens              

que circulam nessa página da web, trazendo pontos positivos na valorização da autoestima e              

apontando pontos negativos nas discussões sobre a exposição dessas imagens largamente           

presentes na mídia, propondo, desse modo, uma reflexão política de democratização do acesso             

aos meios de comunicação. 

Ampliamos o sentido do saber fazer dentro de uma perspectiva reflexiva sobre as             

ações utilizando a abordagem triangular, em que os estudantes realizaram um estudo de             

campo para compor cenas fotografadas em perspectiva, tendo, como elemento motivador,           

objetos e locais que caracterizam a nossa cultura indígena, em um diálogo com a cidade de                

Camaçari-BA, visando a produção de uma cartografia afetiva, através da trajetória indígena            

na história da cidade. Para valorizar o Patrimônio Urbano, apontaram-se bens materiais e             

imateriais através da fotografia. Os recursos digitais escolhidos como ferramentas de criação            

foram os smartphones dos estudantes, cujas câmeras fotográficas, atualmente, ganharam          

maior capacidade de definição de imagens e rapidez.  

De forma interdisciplinar, os estudantes iniciaram uma pesquisa étnica sobre a cidade            

de Camaçari nas aulas de História e, depois, participaram de discussões nas aulas de              

Matemática sobre os elementos de composição da fotografia, que são as linhas, especialmente             

linhas de fuga, que criam uma perspectiva. Quando fomos a campo escolher os locais que               

iriam compor as fotografias, a presença do professor de Geografia foi fundamental para             

ampliar as discussões sobre mapeamento e identidade. Após a finalização da produção            

fotográfica e suas devidas edições, a proposta era a de os estudantes produzirem um vídeo a                

partir do resultado desse ensaio fotográfico. Para iniciar esse trabalho, fizeram a produção             

escrita nas aulas de Português de um roteiro audiovisual, cujas informações deveriam se             

relacionar com tudo o que já fora trabalhado na descrição e na análise das fotografias               

produzidas. Com isso, foi possível, também, aprimorar a leitura e interpretação nas aulas de              

Inglês sobre programas da Web.  

Se torna assim evidente o potencial da Arte como eixo transformador nos processos             

de ensino, partindo do princípio de que podemos relacionar as outras linguagens artísticas             

com as outras áreas do conhecimento e seus conteúdos. Através da conexão entre a teoria e a                 

prática, a cartografia aparece por sua estrutura em rede, ou seja, permite que a construção de                
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conhecimento aconteça pela soma de experiências, conceitos, reflexões e conteúdo, pois, ao            

cartografar, identificamos múltiplas possibilidades e caminhos a serem percorridos. 

Como resultado desse processo desenvolvido através da abordagem triangular,         

concluímos que o estudante passou a compreender as relações entre as linguagens artísticas e              

as possibilidades do uso das TICs, na sua produção, na prática e nas suas articulações. Além                

disso, os estudantes exploraram, conheceram e analisaram criticamente práticas e produções           

artísticas e culturais do seu entorno social, além de experienciar a expressividade e a              

imaginação, no âmbito da Arte, ressignificando espaços da escola e fora dela. Desenvolver             

um trabalho com a integração dos conteúdos de Arte e outras áreas do conhecimento              

potencializa habilidades e competências comunicativas, no desenvolvimento da leitura crítica.          

Com o projeto, foi possível mediar as relações interpessoais, partindo do protagonismo            

estudantil, formando um sujeito autônomo e autor de suas criações, o que resultou em uma               

maior apropriação das novas tecnologias.  

 

1.1.2.   Direitos humanos transformam 

 

Após termos passado por todas essas fases e observando o cotidiano da escola, ficou              

clara a urgência de proporcionarmos momentos de reflexão sobre os direitos humanos, para             

que os estudantes criassem, com base em contextos reais vividos em sala de aula ou fora dela,                 

a partir de temáticas, como o bullying, violência, racismo, feminismo e preconceitos, por             

exemplo. Porém, não foi tão fácil sensibilizar os estudantes com esses temas que se              

aproximam da nossa realidade. Foi preciso, para isso, romper algumas barreiras sensíveis e             

imperceptíveis, que assumiam esse contexto nos corpos, nas falas, nas orientações sexuais ou             

nas marcas de classe e de raças. Então, a partir da linguagem audiovisual que tem um grande                 

potencial educativo e lúdico reconhecido e explorado até mesmo por outros componentes            

curriculares, partimos para pesquisar e conhecer as obras de artistas consagrados da            

linguagem cinematográfica, cuja Arte contribuiu para a cultura no mundo contemporâneo,           

além de suas maneiras de interagir na sociedade. Unindo, assim, as discussões e conversas              

dialogadas entre imagens, espaços e elementos, propomos a produção de filmes de 5 minutos,              

usando os Direitos Humanos como temática. O filme deveria ser composto por imagens, trilha              

sonora, cenas, diálogos, papel dos personagens na trama e título, entregues em pendrive ou              

via internet. Com a ajuda de programas operacionalmente simples (como o Movie Maker), foi              
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possível obter resultados interessantes de imagens em movimento, aos quais pode-se           

acrescentar música e outros efeitos sonoros. Nosso objetivo, então, passou a ser a análise dos               

vídeos e o modo como a linguagem das artes visuais se integra à linguagem audiovisual,               

explorando novas relações entre as linguagens artísticas. 

Nessa perspectiva, os estudantes trouxeram muitos questionamentos para os debates          

em sala de aula e apontaram que, ainda hoje, existem diversos casos de desrespeito aos               

direitos humanos, colocando pessoas em situações de abuso, intolerância, discriminação e           

opressão. Partindo dessa reflexão, a proposta do trabalho, nesse momento, foi trazer o cinema              

dentro da abordagem triangular, compartilhando posições éticas e técnicas, pautadas na           

dimensão política da criação, para a maioria dos alunos que estava vivenciando sua primeira              

experiência em audiovisual. No desenvolvimento da proposta, buscamos mediar a criação a            

partir de técnicas teatrais para interpretação cênica das ferramentas digitais na composição do             

filme, provocando, assim, com o resultado, curiosidade e muito interesse por todos os vídeos              

e fotografias produzidos durante o processo.  

Ao assistir aos vídeos, coletivamente, percebemos um entusiasmo em cada um se ver e              

se reconhecer de forma sensível e orgulhosa, observando que esse diálogo com a experiência              

do outro propiciou outras possibilidades de interpretação. Refletimos sobre as imagens e            

observamos as singularidades de cada proposta, então fomos tecendo comentários, para que, a             

partir dessas histórias, fossem apontadas posturas e condutas sociais orientadas pelos Direitos            

Humanos. Com base nesse entendimento, em sintonia com a Abordagem triangular, a            

presença da imagem junto à possibilidade de sua produção em suportes eletrônicos digitais             

passou a ser um dos elementos fundamentais no ensino das Artes em nossa escola, visando               

aprimorar as habilidades de leitura e produção de imagens na contemporaneidade.  

Dentro desse contexto, podemos identificar os principais mecanismos de ensino que           

aparecem nessa proposta pedagógica, seja na leitura de imagens e narrativas, seja visual,             

sonora, gestual e cênica. Nesse ponto, o estudante é estimulado à produção e apresentação dos               

trabalhos, desenvolvendo a capacidade de ampliar as possibilidades de leitura contextual, com            

questões que permitem ao aluno construir um olhar reflexivo da realidade. Nesse percurso             

criativo, discurso e ação não se opõem, fazem parte de um mesmo universo simbólico. Ao               

trabalhar com ferramentas do audiovisual, todas as ações ganharam um novo lugar no             

imaginário desses estudantes, contextualizando, assim, novos significados e deixando-os         

livres para diferentes experimentações. Diante das habilidades e competências trabalhadas,          
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eles responderam com resultados além do esperado, com relação à contextualização, a fruição             

e apreciação, o que culminou com uma exposição de fotografia e uma mostra de vídeos. Por                

fim, um texto interpretativo foi construído como uma síntese e registro de todos esses dados               

trabalhados, buscando explicitar toda a experiência vivenciada e as relações construídas a            

partir daquela prática educativa e seu resultado estético. Assim, esse percurso foi            

contextualizado com memórias identitárias de cada lugar visitado. 

 

1.2.     Projeto Valorização da vida – Ano de 2017 

 

Tema: “Ser ou não ser, eis a questão”. 

Problemática: Questões sociais desenvolvidas a partir do contato excessivo com as           

mídias digitais e que podem abrir espaço para crimes virtuais incentivando mutilação e             

suicídio. 

Objetivo: Desenvolver estratégias de persuasão, argumentação e convencimento,        

tornando o indivíduo consciente do seu valor humano através das liberdades poéticas e, dessa              

forma, despertar o olhar leitor dos discentes às questões que norteiam a formação do sujeito               

na sociedade.  

A proposta pedagógica a seguir foi idealizada dentro de um projeto interdisciplinar            

anual para trabalhar em uma prática que envolvesse toda escola em que cada área buscasse               

contribuir fazendo relações com um tema norteador. Na área de Arte, o trabalho foi iniciado               

com uma união entre as áreas de Língua Portuguesa e Filosofia, para desenvolver uma              

proposta com as turmas de 8º e 9º ano. Essa união contribuiu significativamente para uma               

efetiva construção do conhecimento através da leitura e interpretação de mundo. 

 

1.2.1.   As cores de Vincent Van Gogh 

 

Em meio às discussões para escolha do tema do nosso projeto interdisciplinar anual, o              

corpo docente chegou a uma temática voltada para a valorização da vida. Nas aulas de Arte e                 

Português, nós centralizamos nossas discussões com os estudantes, pensando sobre os           

problemas que surgiram em nossa sociedade, a partir do contato com as tecnologias e mídias               

digitais, o que resultou em questões arriscadas e vivenciadas pelos nossos estudantes através             

da internet. Nesse cenário virtual coberto por uma nuvem de fumaça, onde é difícil enxergar o                
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perigo, foi necessário abordar com os estudantes a questão do suicídio, pois o contexto da               

juventude, na época, era um jogo virtual chamado “baleia azul”, que induzia a mutilações ou               

pequenos cortes na pele, até casos mais graves de suicídio. Em decorrência disso, pensamos              

orientá-los melhor nessa situação gravíssima, sem chamar muito sua atenção, pois,           

dependendo da abordagem, o problema poderia ser agravado. Refletindo sobre o lúdico,            

encontramos a solução sensibilizando-os através da história de Vincent Van Gogh por meio             

das linguagens artísticas trabalhadas, isto é, artes visuais, dança, teatro e literatura. Desse             

modo, buscamos centralizar os processos de construção do conhecimento em quatro eixos:            

leitura contextualizada, reflexão, produção e difusão. De início, propusemos uma          

contextualização histórica com uma Arte de vanguarda europeia através do movimento           

impressionista e pós-impressionista e sua contribuição para a literatura e a Arte, vivenciando             

na prática o contato com os elementos das linguagens artísticas e mantendo o foco na reflexão                

da formação humanística. Em seguida, proporcionamos a apresentação e apreciação dos           

trabalhos realizados pelos estudantes.  

Começamos essa proposta artística pedagógica com as turmas do 8º ano, espaço em             

que as discussões sobre o tema se iniciaram, através de questões trazidas pelos próprios              

estudantes e, após esses debates, partimos para a realização de uma pesquisa na Web, sobre a                

vida e obra do artista Van Gogh, e a exibição do filme “Com amor Van Gogh”, disponível na                  

internet. Depois desses dois momentos, propusemos a análise das pinturas do artista através             

da sua história de vida. Os estudantes demonstraram muito interesse e empatia pelo artista,              

muitos se comoveram e, a cada aula desenvolvida entre os diálogos, fomos dando um              

direcionamento, conforme nosso interesse, à questão do suicídio e da mutilação, que aparece             

de forma clara na história do artista. Aos poucos, fomos, então, contextualizando com a              

história de vida das pessoas vítimas desse jogo virtual, “baleia azul”, além de abordar outras               

violências virtuais. O comportamento da turma revelou uma comoção geral, ao descobrir que             

Van Gogh morrera sem saber do seu sucesso na pintura e perceberam a importância de               

acreditar em si e valorizar a vida. Na produção prática, a proposta se constituiu na criação de                 

pinturas impressionistas, pois o contato com as tintas foi muito presente na vida desse artista e                

os estudantes também externaram muito prazer em manusear as tintas e pincéis, explorando             

suas cores e contrastes. Ao final dessa produção, fotografamos as pinturas para montar um              

slide show em diálogo com mensagens de amor à vida para projetá-lo no dia da culminância                

do projeto.  
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A aceitação e empatia foram tão grandes, que ampliamos a atividade para uma             

apresentação cênica sobre a história do artista, em que os estudantes tiveram a oportunidade,              

nas aulas de Português, de produzir a partir do gênero textual teatral, além de montarem os                

ensaios. Seguindo as demandas da turma, os protagonistas foram dois, e um dos Van Gogh               

era negro. A partir disso, houve alguns questionamentos sobre o perfil europeu do             

personagem, porém, por entender que a função da Arte na escola é transformar, quebrar              

barreiras e estereótipos, o estudante negro em questão pediu para fazer o personagem, o que               

foi aceito, pois jamais negaríamos essa experiência por causa de sua cor, mesmo sabendo que,               

infelizmente, essa prática ainda acontece nas representações cênicas realizadas nas escolas. Os            

estudantes também experimentaram os diferentes elementos presentes na linguagem da dança           

como, figurino e trilha sonora, escolha da música que dialogasse com o tema norteador, para               

composição cênica e apresentação coreográfica. O estilo foi inspirado na dança de rua, como              

um terreno fértil e muito próximo da realidade dos estudantes, e as principais músicas              

selecionadas foram: “Passarinhos” do cantor Emicida, “Felicidade” de Marcelo Jeneci e           

“Trem - bala” de Ana Vilela, entre outras. Através dessa proposta, os estudantes viveram              

experiências e procedimentos de improvisação e criação do movimento, como fonte para a             

construção do conhecimento em Arte. 

O resultado desse trabalho foi positivo em muitos aspectos, principalmente dentro da            

proposta de esclarecer e chamar a atenção para esses jogos virtuais, uma vez que as               

ocorrências foram diminuindo progressivamente. A partir da aplicação da Abordagem          

Triangular, os estudantes passaram a estabelecer relações entre Arte, mídia, mercado e            

consumo, compreendendo, de forma crítica e problematizadora, modos de produção e de            

circulação da Arte na sociedade. Enfim, a história de Van Gogh foi potencializada nas              

discussões interdisciplinares, abordando temas como o bullying, preconceito, depressão e          

outras questões em diálogo com os Direitos Humanos. É possível entender, desse modo, o              

resultado desse trabalho através das palavras do próprio artista estudado, quando ele afirma             

“Que a cada dia você tenha paciência para as dificuldades, sensatez para as escolhas,              

delicadezas para as palavras, coragem para as provas... Ame muitas coisas, porque em amar              

está a verdadeira força! Quem ama muito conquistará muito! E o que for feito com amor                

estará bem feito.” (Van Gogh, 1853-1890). 
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1.2.2.   “Ser ou não ser, eis a questão” 

 

Paralelo a isso, a proposta seguiu desenvolvendo atividades com o mesmo tema            

voltado para a valorização da vida, questão muito pertinente também para as turmas do 9º               

ano, em que os jovens trazem reflexos de violência, oriunda de variados contextos, seja ele               

familiar ou social, por exemplo. Porém, para as experiências com os nonos anos, nós              

aprofundamos nossos estudos na linguagem teatral e escolhemos outro artista para           

contextualizar nossa proposta, centralizando, assim, os nossos estudos para construir uma           

adaptação e releitura cênica do texto “A Tragédia De Hamlet, O Príncipe Da Dinamarca”, de               

William Shakespeare. Buscamos, então, refletir sobre as consequências de nossos atos e as             

dificuldades de nosso dia a dia, dentro de uma proposta das artes integradas com a literatura, o                 

teatro e as artes visuais. 

O mote para a linha de trabalho em Arte foi o estudo da linguagem teatral como                

elemento integrante do currículo, através da construção de textos dramatúrgicos, a           

gestualidade corporal e vocal no teatro, reconhecendo e apreciando artistas de diferentes            

épocas, contextualizados no tempo e no espaço de modo a aprimorar a capacidade de              

apreciação da estética teatral. Dessa forma, firmando parceria entre diferentes linguagens - a             

língua da palavra (textos literários) e a língua do corpo (teatro) - nas aulas de Português, os                 

estudantes construíram esses textos e debateram questões, como, por exemplo, a de que, cada              

vez que um espetáculo teatral é criado com base em um texto da literatura de dramaturgia, é                 

possível que outras adaptações sejam realizadas, além de apontar possíveis diálogos com            

questões estéticas e filosóficas, atreladas à realidade do estudante, discutidas nas aulas de             

Filosofia. Com isso, os estudantes pesquisaram e trouxeram referências à peça Hamlet, escrita             

por William Shakespeare, entre os anos 1599 e 1601, que conta uma história repleta de               

dúvidas, indagações sobre a brevidade da vida, a maldade do mundo e a traição das pessoas. 

Organizando a proposta a partir da Abordagem Triangular, os trabalhos foram           

iniciados através da leitura e contextualização do tema juntamente com o artista. Para isso, as               

turmas fizeram uma pesquisa bibliográfica sobre a vida e obra de Shakespeare, além de uma               

mostra audiovisual nas aulas de Arte, em que os estudantes trouxeram indicações de vídeos              

encontrados na plataforma youtube, que abarcavam o tema e o artista em questão, abrindo              

inúmeras possibilidades de diálogo sobre suicídio, vingança, machismo, etc.  
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Em outro momento, eles se dividiram em equipes e passaram a escrever seus textos              

dramaturgos nas aulas de Português, ocasião em que tivemos a oportunidade de debater um              

pouco sobre a importância da linguagem teatral nos processos de ensino e aprendizagem.             

Nesse momento, alguns estudantes revelaram suas experiências com o teatro e outros            

afirmaram nunca ter participado ou assistido a uma peça teatral. Então, evidenciei a             

importância dessa prática na educação básica para o desenvolvimento e domínio do corpo, do              

tempo e da verbalização, além do incentivo à expressão. Ao fruir a obra, fomos sortear os                

subtemas escolhidos por eles, que apontavam questões, como, por exemplo, bullying,           

violência doméstica, racismo, etc. 

Após essa fase de criação textual, iniciamos os ensaios praticando jogos teatrais e             

técnicas de atuação e interpretação, objetivando explorar o potencial educativo do teatro e das              

apresentações. Foram muitos ensaios construídos nas aulas de Arte e Filosofia, cujos diálogos             

que emergiram desses instantes fizeram toda a diferença na importância dessa experiência            

para os estudantes, desde a escolha dos papéis interpretados, à forma de atuar e se posicionar                

diante da questão problema. Tudo isso colaborou para que a experiência prática e intelectual              

formassem um só conceito como aponta Dewey (1996), quando traz um posicionamento            

produzido na década de 1930 que se sustenta até hoje: 
 

A experiência estética é uma filosofia do pensamento e do          
sentimento, em que o primeiro norteia a ação e o segundo identifica as             
consumações visadas pela ação, ratificam a ideia do filósofo, de que a            
experiência é uma ação que se coloca contrária ao dualismo,          
materializando-se na junção da prática/teoria. (DEWEY, 1996, p. 11).  

 

O objetivo dessa ação pedagógica foi preparar os estudantes para um campo de             

possível experiência estética como prática coletiva. Todo esse trabalho foi desenvolvido           

através de estratégias de persuasão, argumentação, convencimento e entretenimento, até          

finalmente culminar em um dia de imersão na linguagem teatral em nossa escola na              

apresentação final. Em meio a cenários e figurinos idealizados e construídos pelas equipes             

que se dividiram nas tarefas, além daqueles que ficaram responsáveis pela gravação e             

divulgação do trabalho, por meio do vídeo a da fotografia, os estudantes se organizaram para               

fazer essas imagens de modo que garantissem uma qualidade nas gravações, chamando a             

atenção para a escolha de um ambiente adequado para a filmagem, levando em consideração a               

imagem de fundo, a iluminação e os ruídos do local. Por fim, os produtos desse processo                
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foram postados no blog da turma no facebook e na plataforma youtube , divulgando a riqueza               12

desse projeto. 

Nessa perspectiva, partindo de uma temática atemporal e buscando um diálogo com o             

projeto interdisciplinar da escola “Valorização da Vida”, as propostas aqui apresentadas,           

desenvolvidas, demonstraram como as obras de Arte e os artistas de diferentes épocas podem              

nos fazer refletir sobre nossas atitudes e ações e, consequentemente, nos transformar, seja             

com a história de Van Gogh ou com Shakespeare. As produções realizadas foram             

desenvolvidas nas diferentes linguagens, permitindo uma livre criação em adaptações,          

releituras, ilustrações, pinturas, em diálogo com a música e dança, dentro de uma mesma              

temática norteadora. Nas aulas de Arte, a mediação estava fundamentada na história desses             

artistas que se destacaram por expressar sentimentos e emoções em suas obras, propondo uma              

contextualização com a história de vida dos estudantes, ao tratar de questões, como, por              

exemplo: O que você sentiu ao ver as apresentações dos colegas? Você se surpreendeu com               

algum deles? A que conclusão você chegou sobre os temas abordados após assistir às              

apresentações? Dessa forma, os resultados obtidos contribuíram para a ampliação da           

conscientização dos valores humanos para além das fronteiras da violência, do preconceito,            

do racismo, do machismo e de todas as questões que possam causar algum tipo de desconforto                

humano. Portanto, o projeto transdisciplinar aproximou estudante e professor, contribuindo          

para o fortalecimento do olhar leitor dos estudantes às questões que norteiam a formação do               

sujeito na sociedade, através das liberdades poéticas. 

 

1.3.      Projeto Ler, Pensar e Representar o Mundo – Ano de 2018 

 

Retomando o Tema: Direitos humanos transformam.  

Problemática: Respeitar o outro é tarefa que deve ser aprendida desde a infância,             

dentro da família, na escola e na sociedade. Nesse contexto social, procurando contribuir para              

melhorias no ensino, é preciso fazer com que o nosso estudante entenda as necessidades de               

estudar sobre os direitos humanos, e, de forma lúdica, demonstrar a importância do seu              

comportamento no meio social. 

Objetivo: Estimular a reflexão e conhecimento dos direitos e deveres presentes na             

Declaração Universal dos Direitos Humanos, abordando o conceito de produção artística           

12 https://www.youtube.com/user/12vanis/featured?view_as=subscriber 

https://www.youtube.com/user/12vanis/featured?view_as=subscriber
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como construção de linguagem, para possibilitar a articulação entre pensamento, sentimento e            

imagem. 

Esta proposta pedagógica foi idealizada dentro de um projeto interdisciplinar anual,           

pensado em uma construção coletiva que envolvesse toda a escola, de forma que cada área               

buscasse contribuir estabelecendo relações com um tema norteador. Na área de Arte, os             

trabalhos foram iniciados unindo a área de Língua Portuguesa e Filosofia, para desenvolver             

uma proposta com turmas de 8º e 9º anos. Essa união contribuiu significativamente para uma               

efetiva construção do conhecimento através da leitura de mundo e interpretação           

contextualizada. 

  

1.3.1.  O Diário de Frida Kahlo  

 

Ao pensarmos em contextualizar Arte e emoção e discutir relações afetivas abusivas,            

elaboramos um projeto em torno da vida e obra de Frida Kahlo, artista Mexicana e ícone                

feminista, momento em que nossos estudos foram fortemente marcados pelos debates em            

torno do livro “O diário de Frida Kahlo” e do filme “Frida”. A escolha desse tema aconteceu                 

junto às turmas do 8º ano, pensando em articular discussões do momento atual sobre              

empoderamento feminino, além da presença, em nossa escola, de um estudante cadeirante. A             

proposta defende que uma educação formativa e integral em Arte seja inclusiva, “voltada ao              

acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno de todos os estudantes, com respeito           

às diferenças e enfrentamento à discriminação e ao preconceito” (BRASIL, 2017, p.5).  

Nessa perspectiva, essa temática foi bastante discutida nas aulas de Filosofia com o             

propósito de estimular a reflexão e o conhecimento dos direitos e deveres presentes na              

Declaração Universal dos Direitos Humanos, para abordar a inclusão de portadores de            

necessidades especiais, além de ampliar os debates em produções escritas nas aulas de             

Português sobre mulheres que fizeram história com seus direitos e conquistas. Nossa intenção             

era construir um conceito de produção artística como construção de linguagem, cultivando            

valores éticos, morais e estéticos, visto que o conhecimento sobre os direitos humanos é              

fundamental para o empoderamento da sociedade civil, pois é impossível se apropriar de um              

direito quando pouco se conhece a respeito dele. 

 
ONU – Organização das Nações Unidas: Declaração       

Universal dos Direitos Humanos.  
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Artigo 1: Todos os seres humanos nascem livres e iguais em           
dignidade e direitos e, dotados que são de razão e consciência, devem            
comportar-se fraternalmente uns com os outros;  
Artigo 3: Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança             
da sua pessoa. (nacoesunidas.org, 2018).  

 

Sendo assim, as linguagens artísticas trabalhadas foram: artes visuais, fotografia e           

dança de forma integrada. Para isso, buscamos centralizar os processos de construção do             

conhecimento em quatro eixos: contextualização, reflexão, produção e difusão. Ou seja,           

propomos uma contextualização entre história de vida cruzadas com as manifestações           

artísticas exploradas no projeto, vivenciando na prática o contato com os elementos das             

linguagens integradas, com foco na reflexão da formação humanística, proporcionando a           

apresentação e apreciação dos trabalhos realizados pelos estudantes.  

Inicialmente, os estudantes do oitavo ano fizeram pesquisas digitalizadas em          

programas, como Word, explorando artes gráficas e colagens de imagens, as quais foram,             

posteriormente, enviadas por email para minha avaliação. A partir dessas análises,           

encontramos importantes reflexões nas palavras de Frida Kahlo e tentamos trazer essa            

discussão de forma suave, para os estudantes, sensibilizando-os para a importância da            

superação e transposições de barreiras. Nesse contexto, foi notável a mudança de postura do              

estudante cadeirante, que antes tinha um comportamento tímido e retraído, para uma            

aproximação maior com a turma, buscando participar das atividades em conjunto, pois, a             

partir do momento em que ele e a cadeira de rodas se tornaram objeto de estudo, houve uma                  

aceitação e desmistificação dessa situação.  

Uma experiência singular aconteceu no primeiro dia dessa ação: a turma, em equipes,             

iniciou a produção de desenhos de Frida na cadeira de rodas, através de cartazes com frases de                 

superação. Então, um estudante sugeriu que a cadeira de rodas do colega ficasse no centro da                

sala para que todos a observassem. Nosso estudante cadeirante aceitou com entusiasmo e foi              

notável em seu semblante um olhar de satisfação, pois, rapidamente, ele concordou e passou              

para a cadeira normal, enquanto outra estudante arrastou a cadeira de rodas para o centro da                

sala e, para a surpresa de todos, ela sentou e começou a girar dando risada, foi uma cena                  

inusitada. O que para ela era uma diversão, para ele representava aceitação e autoestima, além               

do orgulho da colega sentar na sua cadeira de rodas. Refletindo o trabalho, logo no início do                 

projeto, já estávamos com a sensação de dever cumprido, a inclusão foi entendida e aceita.  
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A partir desse momento, os estudantes se voltaram para a produção artística de             

releituras através da pintura das imagens de Frida, representando uma mulher vaidosa, madura             

e empoderada. Também, retrataram seus momentos debilitados e com necessidades especiais,           

trazendo à tona diálogos sobre estereótipos de beleza, como, por exemplo, um comentário             

feito por uma estudante, afirmando que a Frida era feia. E outro estudante completou              

afirmando que a Frida parecia com ela. Nesse instante, nos olhamos, percebemos que Frida              

estava mais próxima das nossas características físicas, do que do povo Norte Americano, por              

exemplo, e passamos a pensar em quantas imagens que nos rodeiam que não nos representam,               

como as princesas da Disney, estampadas nos cadernos escolares. Observando a imagem da             

Frida, partimos para refletir sobre traços físicos, buscando desconstruir certos padrões de            

beleza. 

Ao final, nós montamos uma exposição em que fizemos representações cênicas a partir             

de releituras vivas que contavam toda a trajetória de vida de Frida. Os estudantes também               

teriam que ensaiar uma dança coreografada com músicas, previamente escolhidas, que           

representassem, em suas letras, as mulheres negras em ascensão, para posterior apresentação,            

cujo critério era a participação da turma toda na coreografia, inclusive do estudante             

cadeirante. Por fim, os estudantes postaram fotografias e vídeos no blog , criado na             13

plataforma instagram compondo um diário virtual, em que muitos se expressaram como as             

influências da Frida, coberta de cores e flores.  

Pautada na Abordagem Triangular, essa proposta priorizou a fruição da obra de arte             

em diálogo com a reflexão dos contextos dos estudantes, em que os conteúdos trabalhados              

buscaram levar os estudantes a problematizar questões políticas, sociais, econômicas e           

culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas.          

Referindo-se aos direitos fundamentais que marcam a trajetória de um indivíduo no mundo,             

foram abordadas questões relevantes ao direito à vida, à educação, à liberdade e ao trabalho.               

Ao contextualizar a produção artística, os estudantes compreenderam, através da história e            

obra de Frida Kahlo, como uma artista mexicana, que se inspirou na cultura popular do seu                

13 https://instagram.com/interventores9b?igshid=5nhf0himvaan, 
https://instagram.com/blog_9c?igshid=16lbotvdndgbb, 
https://instagram.com/bloog_9a?igshid=129hco5lnnlz1,  
https://instagram.com/blog9d?igshid=brz2u539r6u2 
 
 

https://instagram.com/interventores9b?igshid=5nhf0himvaan
https://instagram.com/blog_9c?igshid=16lbotvdndgbb
https://instagram.com/bloog_9a?igshid=129hco5lnnlz1
https://instagram.com/blog9d?igshid=brz2u539r6u2
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País, o México, um estilo de Arte que explora questões de identidade, do pós-colonialismo, de               

gênero, classe e raça, encontrando nela um ícone feminista.  

A proposta pedagógica se fundamenta, então, na produção social, incluindo          

conhecimento histórico-cultural, além de proporcionar relações entre as produções artísticas e           

a leitura de mundo. Enfim, através da arte-educação, os estudantes encontraram um espaço de              

expressão com dignidade e respeito às diferenças, visando formar cidadãos que garantam            

esses direitos e priorizem a formação de uma sociedade mais justa e igualitária. Assim,              

observamos a participação e envolvimento de todos, atingindo os conceitos e habilidades            

propostos, dentro da concepção de protagonismo juvenil, proposta por Gomes da Costa            

(2006) ao afirmar que o jovem é tomado como elemento central da prática educativa, quando               

participa de todas as fases desta prática, desde a elaboração, execução, até a avaliação das               

ações sugeridas. Concluindo, sem respeito ao próximo, não existirá respeito mútuo e,            

consequentemente, teremos uma sociedade intolerante, agressiva e estagnada. 

 

1.3.2.   Arte efêmera  

 

Dentro dessa mesma temática relativa aos direitos humanos, outra proposta          

pedagógica se iniciou nas aulas de Arte com as turmas do 9º ano, que estavam estudando                

sobre a arte conceitual e, a partir desse conteúdo, as reflexões se voltaram para a efemeridade                

da vida e a longevidade da arte, em meio a pesquisas sobre Arte conceitual e análise desse                 

movimento artístico, com ênfase na ideia, no pensamento, na atitude e na ação. Ao transitar               

pela arte contemporânea, os estudantes chegaram até a arte efêmera, momento em que surgiu              

um encantamento sobre esse estilo que demonstrava, através da Arte, que o valor das coisas               

não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. A partir da                

abordagem triangular, a proposta possibilitou discutir as possibilidades de articulação entre as            

linguagens artísticas contemporâneas, visando ampliar as possibilidades expressivas e         

reflexivas no processo de construção da imagem contemporânea. Em nossas análises,           

entendemos que na arte efêmera os artistas exploram, tanto a efemeridade do momento em              

que se realizam as ações artísticas, como também exploram a efemeridade dos materiais             

usados para a criação das obras. Partindo desse conceito, iniciamos nas aulas de Arte um               

momento de exploração de novas formas de expressão artística na sua construção e no seu               

desenvolvimento, ou seja, pensamos em compor obras de arte que não têm o objetivo de               
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serem eternas, permanentes, existem apenas durante o período em que são realizadas,            

diferentemente de uma pintura em tela, por exemplo, que depois de pronta pode durar por               

muitos anos.  

Nesse processo de construção, foram realizadas diversas atividades que abarcassem o           

conteúdo dentro da história da Arte, quando os estudantes pesquisaram e comentaram sobre             

alguns trabalhos artísticos feitos de carne que, segundo os artistas criadores, fazem alusão ao              

período de ditadura militar ocorrido no Brasil, em que muitas pessoas foram torturadas e até               

mortas. Foi um importante momento de discussão e fusão entre Arte e realidade social e               

política, em um diálogo com o nosso contexto atual. Dessa forma, o desenvolvimento dessa              

proposta pedagógica seguiu pautada na Abordagem Triangular, em que os estudantes           

desenvolveram a capacidade de leitura, contextualização histórica e argumentação, como, por           

exemplo, em um debate sobre aqueles que defendem a arte efêmera e aqueles que têm dúvidas                

com relação a esse tipo de produção. Ao dialogar com os princípios conceituais, os estudantes               

trabalharam as habilidades da experimentação e análise das diferentes formas de expressão            

artística e de materiais.  

Para a nossa culminância, os estudantes realizaram um sarau na escola quando foram             

expostas esculturas de frutas, poesia e músicas que se combinavam ao falar da efemeridade da               

vida, em que os poemas e canções traziam um discurso voltado para lembrar que a vida é                 

passageira, e, por isso, devemos viver intensamente cada instante. Foi uma manhã “saborosa”,             

literalmente, pois, após a exposição das esculturas em frutas, todos puderam degustar os bolos              

de frutas, os espetinhos de frutas e tudo que eles fizeram criativamente usando a fruta como                

suporte, para finalizar o ciclo da nossa arte efêmera que foi consumida com prazer. Devemos               

frisar que, para a realização dessas esculturas de frutas, foi necessário abordar nas aulas              

questões de higiene com os alimentos, além da importância de uma alimentação saudável para              

nossa vida. Alguns estudantes iniciaram a construção da escultura em casa e finalizaram a              

montagem na escola, outros optaram por fazer na escola, contando com a ajuda dos docentes               

que estavam presentes e, principalmente, puderam contar com a ajuda das merendeiras no             

manuseio de materiais cortantes, por exemplo.  

Através do desenvolvimento da proposta, foi possível notar os pontos de           

aprendizagem nos diferentes tópicos, além do engajamento da turma na construção, tanto de             

saberes em relação à linguagem artística contemporânea e seus elementos, como também com             

a exposição em que todos contribuíram e se preocuparam com os mínimos detalhes para que               
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tudo desse certo. Como resultado dessa proposta, buscamos incluí-la no projeto político            

pedagógico da escola, incorporada ao currículo de Arte como projeto anual que já acontece há               

três anos, possibilitando ressignificar o conceito de Arte na escola. Concluindo, deixamos            

como legado dessa experiência um anseio de uma atitude diante do mundo em criar obras               

integradas à natureza por meio da consciência de que tudo nasce, cresce, vive, morre e se                

transforma, propondo uma filosofia de vida cheia de realismo e esperança. Esperamos, desse             

modo, que os trabalhos inspirem ações e mudanças de atitude por parte de toda comunidade. 

 

1.4.     Projeto Design sustentável – Ano de 2019 

 

Tema: Direitos e deveres na conservação de um meio ambiente ecologicamente           

equilibrado.  

Problemática: Analisar os reflexos dos problemas ambientais em nossa comunidade e            

no planeta, levando em conta que todas as ações humanas têm impacto no mundo.  

Objetivo: Ampliar as possibilidades expressivas e reflexivas no processo de          

construção da escultura contemporânea, visando agregar valores sustentáveis no processo de           

ensino e aprendizagem. 

A presente proposta pedagógica já acontece há três anos em nossa escola e foi              

idealizada dentro do componente curricular Arte, contemplando as turmas do 7º e 9º anos,              

com a proposta de unir Arte e ecologia, visando contribuir significativamente para uma             

efetiva construção do conhecimento de forma ecologicamente correta em seu conceito e            

expressão.  

Com as turmas do 9º ano, a proposta se firmou na construção de um projeto de design                 

funcional. Primeiro, exploramos as possibilidades da profissão de design, termo que vem do             

inglês e pode ser traduzido como “projeto”. Em seguida, passamos a produzir, através de              

técnicas de desenho, produtos voltados para ideias criativas e soluções de problemas de             

produção. Dentro dessa perspectiva, essa proposta contempla, em seu conteúdo, os conceitos            

da Arte ambiental, a Land Art, Design e, como prática artística, a linguagem visual. Com o                

objetivo de estimular o protagonismo juvenil na criação de projetos ambientais, visando            

propor ações e modos de afetar o mundo e o meio ambiente de forma benéfica, por meio da                  

criação de produtos sustentáveis.  
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Inevitavelmente, a partir dos debates sobre o tema, as discussões se voltaram para o              

nosso contexto com questões que permeiam a cidade de Camaçari-Ba, que é considerada um              

polo industrial, apontando fatos que indagavam de que forma essas indústrias estariam            

afetando o meio ambiente e consequentemente toda a comunidade. Algumas atividades e            

pesquisas foram feitas nesse sentido e, em seguida, as nossas discussões giraram em torno de               

questões sobre a importância funcional do objeto em diálogo com a preocupação com o              

planeta, visto que as questões voltadas para a sustentabilidade são largamente discutidas entre             

os artistas contemporâneos. Através das pesquisas feitas pelos estudantes, foram encontradas           

muitas expressões artísticas que incentivam uma mudança no modo de pensar e agir da              

humanidade, principalmente obras de arte que propõem uma reflexão constante sobre o            

desenvolvimento social e como suprir as necessidades dos seres humanos de hoje sem             

comprometer o futuro das próximas gerações, pelo uso dos recursos naturais de forma             

inteligente. Para complementar esse diálogo, os estudantes assistiram ao filme “Lixo           

extraordinário”, um documentário que traz um registro do trabalho do artista Vik Muniz.  

Por fim, passamos para a produção artística que consistia na criação de uma luminária              

funcional cujos principais materiais para essa construção seriam reciclados, reutilizados ou           

naturais. Após lançar essa proposta, foi notório observar a reação de espanto da maioria que               

se sentia incapaz de criar uma luminária e até que ela acendesse. Nesse momento, percebi a                

importância do poder de convencimento através da sensibilidade e da pesquisa, pois muitos             

foram buscar vídeos explicativos e sugestões na internet para realizar essa produção. Alguns             

estudantes avançaram nas pesquisas na arte contemporânea e apresentaram as obras de            

intervenções luminosas de artistas audiovisuais, como Ceci Soloaga e Ygor Marotta, que            

produzem arte digital usando a cidade como suporte para lembramos que o uso das              

tecnologias digitais e da internet, estão sempre presentes em nossos processos de ensino e              

aprendizagem, atrelando possibilidades que já foram citadas na introdução desta pesquisa.  

 

1.4.1. Direitos e deveres na conservação de um meio ambiente ecologicamente           

equilibrado 

 

Paralelo a isso, as discussões também estavam acontecendo com as turmas do 7º ano              

cujo tema da proposta era o mesmo, mas os estudantes demonstraram uma preocupação maior              

com o litoral do município de Camaçari-Ba, conhecido por suas belezas naturais e pela              
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diversidade de seu ecossistema. Dentro desse contexto, nossas pesquisas se voltaram para a             

vida marítima em que os estudantes se identificaram com a história da desova de tartarugas               

que acontece na região, lembrando que as mesmas já se encontram ameaçadas de extinção.              

Seguindo essa linha de pensamento, os alunos do 7º ano pesquisaram a quantidade e a               

variedade de lixo encontrado nesse litoral, por exemplo, plástico, canudo, isopor, alumínio,            

entre outros e também pesquisaram o tempo que esse lixo leva para se decompor no mar. A                 

produção artística foi construída através de cartazes que traziam essas informações, além de             

inundar as paredes da escola com muitos peixes coloridos, construídos com técnica mista.             

Essa exposição artística aconteceu em um momento muito oportuno, pois estávamos           

vivenciando um desastre ambiental em que nosso litoral fora invadido por uma grande             

quantidade de óleo, afetando toda fauna e flora marinha, gerando, dessa forma, um maior              

debate sobre o tema em toda a escola e nas diferentes áreas, que passaram a desenvolver                

outras atividades a partir desse contexto. 

Desde o início do projeto, os estudantes do 7º e 9º anos se mantiveram pesquisadores               

desse universo visual que envolve tanto aspectos da linguagem plástica, como questões            

ligadas ao comportamento humano. Dentro desse contexto, em consonância com a abordagem            

triangular, os estudantes, após concluir os processos de fruição e contextualização, foram            

convidados a refletir a partir do seguinte questionamento: Você acredita que a vida no futuro               

será melhor ou pior do que é agora? E qual será a sua participação nesse processo? Em meio                  

às discussões sobre o tema, surgiram muitas questões que apontavam para a mesma             

preocupação já expressa pelos estudantes em outro momento, quando eles trouxeram           

problemas da comunidade, que se inserem em um polo industrial. Nessa oportunidade,            

fizemos algumas atividades práticas propondo um diálogo sobre arte ambiental e mensagens            

de paz. 

No dia da exposição das luminárias, pudemos notar um semblante de surpresa em toda              

a comunidade escolar, fossem os professores, gestores, ou as outras turmas que não             

participaram da construção, mas fruíram na exposição. Por sua grandeza, a proposta fazia uma              

constante indagação para os seus visitantes: Que marcas estamos deixando hoje na natureza?             

Será que o ato de mudar e integrar “arte e vida” é uma atitude percebida no passado, hoje e                   

sempre? Os estudantes demonstraram um grande potencial no design das luminárias           

sustentáveis com muita criatividade. Foi possível concluir que os estudantes do século XXI             

estão em busca de desafios na educação para, assim, mostrarem todo o seu potencial. A esses                
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princípios, soma-se a crença na potencialidade da Arte na educação, em suas linguagens             

específicas, como também integradas, firmados na ideia de que a Arte é uma poderosa              

ferramenta de transformação, tanto pessoal, como social.  
 

Avaliação 
 

A avaliação pode ser coletiva ou individual, com a definição anterior de alguns             

critérios que permeiam cada proposta pedagógica desenvolvida ao longo do ano. Nesse            

sentido, a proposta avaliativa passa a observar a relação dos processos educacionais com a              

criatividade, o desenvolvimento da linguagem, a expressão e a visão crítica da Arte. Devemos              

avaliar de acordo com o que é mais adequado a nossa programação, considerando o contexto               

escolar como um todo, incluindo o projeto pedagógico da escola, carga horária, recursos             

disponíveis, espaço físico, interesses dos alunos etc. É possível, também, envolver os            

estudantes na escolha dos processos avaliativos, visando promover a autoestima e engajá-los            

em nosso planejamento.  

Compreendendo que o tempo e o espaço de estudos se deslocam da escola e assumem               

outros ambientes, não podemos negar o uso e a discussão de novas linguagens, ou estaremos               

desprezando uma forma de produção humana. Além de avaliar a experimentação artística das             

linguagens na escola, a proposta buscou trabalhar de forma contextual abordando orientações            

político-culturais e metodológicas que contemplassem fenômenos, como o feminismo, a          

diversidade cultural, religiosa e sexual, as diferentes classes sociais, as questões étnico-raciais,            

a inclusão, entre tantas necessidades da atualidade que permitissem contribuir para a formação             

discente, como indivíduos atentos aos desafios da contemporaneidade.  
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APÊNDICE  

 

I - Questionários criados no google formulário para essa pesquisa especificamente.  

 

1.1. Questionário feito ao corpo docente e gestor da escola Municipal Edvaldo Machado             

Boaventura, sobre o projeto “Relendo Camaçari nas obras de Candido Portinari”. 

1°   Área de atuação? 

2° Comente sua experiência na participação do projeto, abordando o planejamento, a            

aplicação e a reflexão sobre a ação? 

3° Ao trabalhar em um projeto com bases artísticas, qual foi a sua primeira reação? Comente                

alguns erros e acertos no seu processo de construção. 

4° Dentro do contexto atual, que relações você consegue estabelecer entre o objeto de estudo               

(Relendo Camaçari nas obras de Candido Portinari) e o nosso cotidiano escolar?  

5°   Nesta ação pedagógica, o que importou mais: Justifique. 

a) O seu processo de construção.          b)  A culminância final. 

6° Para você, o diálogo das Artes com as outras áreas do conhecimento é importante?               

Justifique. 

 

1.2. Questionário feito aos estudantes da escola Municipal Edvaldo Machado          

Boaventura, sobre o projeto “Relendo Camaçari nas obras de Cândido Portinari”. 

1°   Você participou, seja na produção artística ou desfilando no dia? 

2°   Qual foi o trabalho desenvolvido nas aulas de Arte com a sua turma? 

3°   Qual é o seu nome e sobrenome e em que ano você estuda? 

4° O que encontramos em comum entre as obras trabalhadas em sala de aula sobre Candido                

Portinari e a cidade de Camaçari? 

5°    O que mais chamou a sua atenção nesse projeto? 

6° Ao refletir sobre sua produção ou participação artística junto ao tema: Relendo Camaçari              

nas obras de Cândido Portinari, comente sobre sua experiência em criar ou estar dentro de               

uma obra de arte. 

7° Neste projeto, o que foi mais importante: O processo de construção ou o dia da                

apresentação? 

 



114 

II - Termo de autorização preenchido pelos responsáveis na unidade escolar, consentindo o             
uso de imagens e divulgação de fotografias, vídeos e gravações, veiculadas aos procedimentos             
educativos desenvolvidos na Escola Municipal Edvaldo Machado Boaventura. 

     



115 

III - Declaração de ciência e de concordância da Instituição envolvida. 
 
O representante legal da instituição Edivaldo Machado Boaventura, situada no município de            
Camaçari, Bahia, envolvida no projeto de pesquisa intitulado "TRÂNSITO CRIATIVO          
ENTRE AS ARTES INTEGRADAS E SEUS CONTEXTOS HÍBRIDOS: Uma visão          
implícita da contextualização como elemento facilitador da leitura e interpretação do mundo".            
Declara estar ciente e de acordo com seu desenvolvimento nos termos propostos.  
 
 

Local,                              ____ setembro de 2019. 
 
Ass.: Pesquisador Responsável _________________________  
 
Ass.: Responsável pela Instituição: ______________ Cargo: Gestão.  
 
Número de Telefone: 71 36225418 


