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O projeto intitulado "O estúdio de pintura como um laboratório de ensino e aprendizagem
em Artes Visuais", coordenado pela professora Dra. Jociele Lampert busca, a partir do conceito
de Laboratory School de John Dewey e em exercícios práticos de Josef Albers, investigar as
metodologias e processos que se passam no ambiente do ateliê de pintura. Como bolsista de
Iniciação Científica, participei dos encontros do Grupo de Estudos Estúdio de Pintura Apotheke,
onde estudamos as metodologias operativas da produção pictórica, na perspectiva do artista e do
professor.

Tendo em vista o distanciamento social decretado pelo governo do estado de Santa
Catarina desde o ano anterior, devido à pandemia de COVID-19, houve continuidade na
promoção de encontros virtuais pelo grupo de estudos nas plataformas Youtube e Instagram.
Portanto, meu papel foi de auxiliar na organização dos eventos, além de acompanhá-los e
oferecer apoio durante todo o processo.

Figura 1 - Live do Youtube da Revista Apotheke: "CONVERSAS SOBRE O LIVRO Arte Contemporânea e
Docência com crianças: inventários educativos - Dia 4"
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Fiquei responsável pela divulgação de tais eventos e demais notícias do projeto pelas
redes sociais. Desde 2020, procuramos criar um canal de comunicação pelo Facebook e
Instagram promovendo a Revista Apotheke, de maneira a aumentar o número de submissões e
leitores. As publicações também carregavam um caráter didático sobre a plataforma da nossa
revista, indexadores e o funcionamento de uma revista acadêmica. Com essa maior atenção nas
redes sociais, a revista alcançou um campo nacional, contando leitores e autores de todo o país.

Figura 2 - Capturas de tela da página do Instagram da Revista Apotheke (@revistaapotheke)

A pesquisa ocorreu também por meio de traduções (da língua inglesa para a portuguesa) e
leitura de livros e artigos acadêmicos sobre assuntos teóricos e práticos por estudiosos do campo
da arte e da educação como John Dewey (2010), John Baldacchino (2014), Melanie L.
Buffington e Sara Wilson Mckay (2013). Essas traduções serão posteriormente utilizadas para
fins de estudo dentro do grupo e das disciplinas ministradas pela professora.

Usamos as ferramentas que a internet e as redes sociais nos permitem para desenvolver
um ambiente de ateliê, mesmo que virtual. Durante esse ano, foi possível aperfeiçoar e
compreender as melhores maneiras de continuar nossos estudos e trabalhos mesmo que sem a
possibilidade de um encontro físico.
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