
        

Checklist Projeto de Pesquisa: 

Título: O estúdio de pintura como um laboratório de ensino e aprendizagem em Artes Visuais 

Descrição com linha de pesquisa e área de concentração: 

O projeto de pesquisa intitulado O Estúdio de Pintura como um Laboratório de Ensino e 
Aprendizagem em Artes Visuais, situa-se na investigação de duas categorias: o estúdio de 
pintura e o laboratório de ensino e aprendizagem. O estúdio de pintura é um lugar onde 
desenvolvem-se metodologias operativas da produção pictórica, tanto da perspectiva do 
artista, quando do professor. Articula-se tempo/espaço e processo criativo. Nesta categoria 
objetiva-se além de mapear metodologia, mapear o próprio tempo de produção em estudos 
que permeiam a História da Arte buscando a concepção do que é um estúdio de pintura, 
baseando-se no referencial “In the Studio: Painting”, de John Elderfield (2015). Na Categoria 
que versa sobre o laboratório de ensino e aprendizagem, o projeto busca compreender o 
conceito da Laboratory School, defendido por John Dewey, em texto publicado pelo Teachers 
College em 1997. Desta forma a problemática do projeto centra-se na articulação do estúdio 
de pintura como um espaço de ensino e aprendizagem. Além da tradução e compreensão 
dos textos citados, como pesquisa de campo, irá ser proposto a construção de materiais 
educativos baseados nos exercícios de Josef Albers (2009), bem como, exposições desses 
materiais configurando o processo de ensino e aprendizagem nas Artes Visuais. Tal 
investigação centra-se na prática concebida no estúdio de pintura da UDESC/DAV, e aponta 
abordagem da pesquisa baseada em Arte, que propõe trânsito entre prática artística e prática 
pedagógica. Como problema aponta-se: Como o estúdio de pintura poderá ser concebido 
como um espaço de criação artística, ao mesmo tempo, como um espaço de ensino e 
aprendizagem em Artes Visuais? E como objetivo busca-se a reflexão sobre o processo 
artístico e educativo construídos no espaço do estúdio de pintura.  
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Linha de Pesquisa Ensino das Artes Visuais 

Área de concentração: artes visuais 

Data de início: 01/07/2017 

Natureza: (Pesquisa ou extensão): Pesquisa 

Situação: Em andamento 
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Membros do projeto: 

juliano reis siqueira | CPF: 973.110.306-68  

Marta Lucia Cargnin Facco | CPF: 698.964.530-04  

Luciana Finco Mendonça |  CPF: 327.005.658-35  

Fabio Wosniak | CPF: 909.484.599-72  

Tharciana Goulart da Silva | CPF: 081.331.739-81  

Miguel Vassali | CPF: 025.186.320-42  

José Carlos da Rocha | CPF: 145.496.549-53  

Márcia Moreno | CPF: 895.780.580-04  

Bárbara Cremasco Napolitano | CPF: 431.981.958-61  

Rita Luciana Berti Bredariolli | CPF: 172.038.498-30  

Isadora Moreira Henslin | CPF: 011.132.099-25  

Leonardo José Koch Viricimo | CPF: 112.045.889-70  

Claudia del Río | CPF: 271.282.345-65  

Marina Amaral Belarminda | CPF: 051.982.909-39  

Pedro Henrique Villi Cavallari | CPF: 077.874.159-16  

Rafaela Santos Gonçalves | CPF: 062.330.851-79  

William da Silva | CPF: 026.665.480-07  

Marta Cabral - marta@martacabral.com /City University of New York | College of Staten 
Island Doutorado  

Natureza Financiamento (datas): Bolsa PIBIC, financiamento Fapesc (2017 - 2021), Edital 
Universal CNPq em 2017 
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