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1 - Introdução
“Me vejo no que vejo. Como entrar por meus olhos. Em um olho mais límpido. Me olha o que eu olho. É minha criação. Isto
que vejo. Perceber é conceber. Águas de pensamentos. Sou a criatura do que vejo”. (Marisa Monte, Octavio Paz e Haroldo de
Campos, 1996)

A arte hoje compreende uma área de conhecimento próprio, que evidência o
entendimento da sua importância para o desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem nas escolas. Que de uma forma abrangente possibilita aos educandos,
experiências artísticas e estéticas significativas e transformadoras.
Conhecer arte significa vivenciar e experimentar as diversas linguagens de arte, que se
dá através do processo de produção pela pesquisa criativa e poética, contextualização na
história da arte, ativação dos sentidos, apreciação e leitura das imagens, construção
sociocultural, atitude e diálogo inter/transdisciplinar, e enfim, pela transposição entre as
linguagens artísticas.
Assim ensinar e aprender arte na contemporaneidade torna-se complexo, como toda
tarefa educativa. E para facilitar este processo faz-se necessário promover a apropriação dos
conhecimentos artísticos a todos os educandos, para que eles assim desenvolvam as suas
potencialidades e a ampliação de um repertório cultural.
Desse modo, conhecer arte é imprescindível também para a construção de cidadãos
mais humanizados, criativos, sensíveis, reflexivos e críticos, capazes de interagir e
transformar valores identitários que influenciam os modos de ser, estar e conviver de um
indivíduo com a realidade própria, dos outros e do mundo.
No que tange especificamente o ensino e aprendizagem das artes visuais é necessário
dizer que estamos o tempo todo cercado por informações visuais. Essas imagens por serem
portadoras de comunicação artística e estética implicam vários níveis de experiências, que
facilita a compreensão da comunicação visual e o desenvolvimento da visualidade.
Segundo o que diz Romanelli (2010) sobre o conceito de visualidade, esta pode ser definida
como parte de uma linguagem de artes, que envolvem os elementos estéticos visuais e
desenvolvem a visão e outras formas perceptivas de visualizar as coisas, como por exemplo,
pelo tato.
Portanto, estas vivências pela visualidade podem ser aprendidas de forma espontânea e
natural ou de maneira aprofundada e orientada, mas é na escola (no ensino formal) que o
acesso e a democratização dos códigos e conteúdos visuais permitem aos educandos a
compreensão e o desenvolvimento da inteligência visual de forma mais elaborada. E que

abrange uma série de potencialidades, a serem desenvolvidas, como: enxergar, perceber,
observar focar, atentar, analisar, reconhecer, compreender, ler, interpretar, examinar, refletir,
identificar, criar, visualizar, olhar e ver.
Ademais ter contato espontâneo com artes visuais não é o suficiente, porque os estudantes
geralmente olham as imagens e não as percebem, uma vez que não receberam uma educação
para saber ver. Com isso, “aprender a ver” precisa ser compreendido como uma construção
sociocultural, que exige dos estudantes uma aprendizagem diária e constante, porque cada
olhar conta histórias, e elas são construídas a partir de uma série de experiências culturais.
Essa aprendizagem torna-se importante porque o que se vê não é um dado exatamente
real, mas, o que conseguimos captar como representação que construímos ao longo das nossas
histórias e interações cotidianas. E consequentemente, conseguimos filtrar acerca do que nos é
significativo para a construção das nossas subjetividades/ identidades.
Por isso, Arnheim (1980, p.39), no diz de forma veemente que “o ver é compreender”,
então, neste contexto, “aprender a ver” é o caminho mais seguro para desenvolver a
visualidade, que entendo como oportunidade de construção da subjetividade e da identidade
visual dos educandos.
E para “aprender a ver” de forma significativa e aprofundada e ajudar os educandos a
saírem de uma observação e imaginação limitada, para uma ação mais atenta e orientada (ou
seja, de uma monovisão para uma cosmovisão), investir na alfabetização visual, nas escolas,
principalmente de comunidades populares, torna-se imprescindível porque é uma das poucas
oportunidades que educandos têm para vivenciar a arte em uma perspectiva mais formal e
sistematizada. Por alfabetização visual, Santaella (2012, p. 13) nos diz que:
[...] significa adquirir os conhecimentos correspondentes
à linguagem visual e desenvolver a sensibilidade necessária para saber como as
imagens se apresentam como indicam o que querem indicar, qual é os eu contexto
de referência, como as imagens significam, como elas pensam, quais são os seus
modos específicos de representar a realidade.

Neste contexto, trabalhar com esta temática das visualidades x identidades torna-se
importante, porque é a possibilidade que nós arte-educadores precisamos ter para assumir o
compromisso e a responsabilidade política e sociocultural de educar os indivíduos pelo olhar,
desempenhando a função de mediador do contato dos educandos com as manifestações
artísticas e visuais. E concomitantemente contribuindo com a formação da subjetividade/
identidades dos estudantes, que muitas vezes a desprezam ou a supervalorizam nas redes
sociais do mundo real e/ou digital.

Sendo assim, este plano de ação é um desdobramento do projeto de pesquisa-ação
apresentado ao ProfArtes (Mestrado Profissional em Artes), que tem como objetivo principal
utilizar a arte (artes visuais) através das imagens da cultura visual e da arte contemporânea,
para provocar a problematização, os questionamentos e as reflexões das representações
visuais que influenciam a (des)construção das identidades dos educandos do 9ª ano da Escola
Estadual Tereza Helena Mata Pires.
Esta referida unidade escolar fica localizada na região suburbana, na Rua do Caju,
S/N, no bairro do Alto do Cabrito, na cidade de Salvador-Ba. O bairro fica afastado da região
central da cidade, e é considerada como uma comunidade popular e carente. Desse modo, tive
o cuidado de escolher, especificamente, essa turma para desenvolver esse plano de ação, em
virtude do grau de maturidade dos educandos, e também, pelo momento propício em que estes
jovens estão em busca da afirmação das suas identidades.
Fundamentado em uma pesquisa de campo, na observação direta e no processo de
mediação cultural, baseei-me nestas principais referências bibliográficas para ampliar os
conceitos fundantes desse plano de ação: Barbosa (2009), Fernando Hernández (2007), Ferrari
(2014), Iavelberg (2003), Ostrower (1990), Romanelli (2010), Mödinger (2012), Santaella
(2012) e Hall (2011). Sendo que os referidos autores abordam a importância do ensino e
aprendizagem da arte e da alfabetização visual como necessários para que os sujeitos da
pesquisa pudessem compreender o mundo das imagens como também a relevância de se
pensar o processo de formação das suas identidades neste contexto da contemporaneidade.
Para Mödinger (2012, p. 80) “a arte e a cultura estão estritamente ligadas à formação
de nossas identidades e à definição mesmo que provisória do que somos e do que poderíamos
ser e mesmo do que não queremos ser”. Por isso que uma função essencial da arte, neste
processo percepção, conscientização e de transformação das identidades, seria a de ajudá-los a
perceber o uso das imagens como possibilidade de empoderamento e de indagação das
condições (des)humanas em que vivem nesta sociedade plural e desigual.
Sendo assim, aprender a ver, aliado a (des)construção das identidades, dá a estes
jovens de comunidades populares a oportunidade de usar o poder da imagem como forma de
expressão e comunicação, de construírem novas visões de mundo e de transformarem a
realidade vivida. Enfim, “saber ver”, favorece a possibilidade de saírem de uma situação de
invisibilidade pessoal para a construção de uma visibilidade sociocultural.
Assim sendo, neste plano de ação, a ideia é propor vivências estéticas para que eles
pelo olhar/ver trilhem um caminho de significações e sentidos que os levem para a

compreensão mais profunda de si, dos outros, da realidade local e global, como também para
a ampliação da percepção de que somos unidades em meio a uma diversidade cultural.
Nesta situação e parafraseando o poeta Manoel de Barros, ver é pouco, é muito mais
que isso. É necessário que os estudantes apreendam a transver e a transformar o mundo para
poder imaginá-lo de outras formas.
Com isso, aprender a ver e a transver é ajudar os educandos a ir além da leitura, mas
também na produção, reflexão, interpretação e compreensão das imagens, para que assim
saibam atribuir significados e sentidos para elas de acordo ao seu entendimento cultural.
Estes caminhos são oportunidades importantes para propor uma educação em artes (visuais)
que desenvolvam nos estudantes uma visão sensível, criativa, reflexiva, crítica, ampliada e
perspectivada da realidade. Fazer com eles se interessem e respeitem a arte, os modos e os
jeitos de cada um, ao vivenciar e experimentar as diferentes formas de ver, pensar, sentir e
experimentar as culturas sob uma nova ótica, construindo uma identidade com consciência.
Além disso, as aulas, durante todo o percurso tiveram um cunho investigativo, lúdico,
dinâmico, sensível, criativo, crítico, reflexivo, transformativo com planejamento e aulas
pautadas pela flexibilidade; com métodos, técnicas e recursos diversificados, com atividades
individuais e/ou coletivas, criativas e contextualizadas em projetos inter/transdisciplinares
numa perspectiva de atendimento as demandas de toda a diversidade cultural.
Com o intuito de facilitar o desenvolvimento desse plano de ação e ajudá-los a
desvendar o universo visual no cotidiano e ampliar a visão de mundo em relação a
(des)construção das suas identidades, tive a necessidade de dividi-lo em momentos temáticos
desenvolvidos em sequências didáticas, para que os participantes da pesquisa (o arte-educador
e os educandos) pudessem produzir trabalhos artísticos e estéticos, criativos e poéticos, tanto
individualmente, quanto coletivamente. Assim, os momentos de experiência artística e
estética foram:

1º Momento - Consciência da Cultura Artística Visual ou Imagética - para refletir sobre:
Qual a importância da imagem em meu cotidiano na contemporaneidade? Vemos o que
queremos ver ou vemos o que nos é imposto? Quantos de nós aprendemos ou sabemos olhar?
E desenvolver a consciência sobre a importância e o poder de representação, criação e de
manipulação das imagens e a necessidade de desenvolver uma visão e um olhar mais apurado
sobre tudo o que se vê na realidade circundante.
2º Momento - Consciência da identidade Imagética Pessoal - para refletir sobre: Qual a
imagem que faço de mim mesmo? Como eu me vejo e sou visto? E como objetivo principal,

desenvolver a consciência da identidade imagética pessoal dos educandos para aprenderem a
reconhecer, a respeitar e a valorizar a própria autoimagem foi o principal objetivo deste
momento de experiência artística e estética.
3º Momento - Consciência da Identidade Imagética Sociocultural Local - para refletir
sobre: Qual a imagem que faço dos outros? Como vejo os outros e como eles me veem? E
desenvolver a consciência da identidade imagética sociocultural (local) dos educandos para
aprenderem a desenvolver a cidadania, o respeito e cuidado com os outros.
4º Momento - Consciência da Identidade Imagética Sociocultural Global - para refletir
sobre: Qual a imagem que faço da realidade local e global? Como vejo o mundo e elaboro
ponto de vistas sobre ele? E desenvolver a consciência da identidade imagética sociocultural
(global) dos educandos, para aprenderem a criar uma visão de mundo perspectivada,
compreendendo que o mundo e nós somos unidades na diversidade.

2 – Tema
Visualidades x Identidades: aprender a ver para ser, estar e conviver no mundo.

3 – Justificativa
A temática da identidade sempre será um caminho propício para favorecer a
construção de conhecimentos em arte, para concomitantemente, permitir, por meio dessa área
de conhecimento, que os educandos formem, conformem, deformem e ou transformem as
suas subjetividades e assim consigam compreender, de forma consciente, o seu tempo e o seu
lugar na realidade em que vivem.
Desse modo, o desenvolvimento do processo de ensino aprendizado em arte na escola
não tem o papel de reforçar estereótipos, hierarquizar, naturalizar e ou cristalizar as
identidades já legitimadas por grupos sociais, que reforçam, muitas vezes, situações de
preconceitos e de “bullying” no ambiente escolar e fora dele.
Pelo contrário, o papel da escola, deve ser o de problematizar a (des)construção das
diferentes identidades que organizam o mundo fluido e mutável da subjetividade de um
indivíduo, em especial dos jovens estudantes, criando situações

artísticas e estéticas

provocativas, para que eles percebam e reflitam sobre pontos de vistas que exponham as
novas formas de pensar, sentir e agir com consciência e consistência em relação à construção
das identidades pessoal, sociocultural (local e global).

Por isso que este presente plano de ação torna-se relevante para a escola em que atuo
como arte-educador em artes visuais, porque percebo a dificuldade dos educandos em
compreender sobre a importância, o significado e sentido das imagens em seu cotidiano. Pois
há uma necessidade de provocação para fazer com que eles reflitam e questionem os
referenciais imagéticos que influenciam na (des)construção das suas identidades.
Por isso, trabalhar com a temática das visualidades x identidades, no contexto da arte
contemporânea e da cultura visual na referida escola, que é um bairro popular da região
suburbana da cidade de Salvador, torna-se importante por conta dos referenciais visuais,
muitas vezes, negativos e deturpadores da imagética pessoal e sociocultural destes educandos,
onde normalmente são consolidados e reforçados nos modos de ser e estar no mundo, valores
controversos e preconceituosos em relação a si mesmo, aos outros e à própria realidade (local
e global).
Outrossim, a ideia inicial é que eles pudessem empoderar-se de conhecimentos
artísticos, estéticos da cultura visual e das formas de se fazer arte na contemporaneidade para
a descoberta de novas visualidades. E assim os ajudassem a problematizar os conceitos que
dão acesso ao reconhecimento da identidade e da formação identitária de cada um, através da
provocação da investigação e do estudo crítico, reflexivo, sensível e criativo das imagens
artísticas e midiáticas que eles enxergam cotidianamente, mas não veem com um olhar mais
aprofundado.
Mesmo vivenciando um constante contato com imagens e sendo sujeitos de uma
sociedade

contemporânea

multimagética,

multirreferenciada,

multi/pluriculturalista,

colaborativa e interativa, é possível identificar nos educandos um processo que prefiro
denominar neste plano de ação de invisibilidade do visível. Eles enxergam as imagens, mas
não veem/visualizam e muitas vezes seu sentido passa despercebido que, consequentemente,
acaba interferindo no processo de construção identitária dos estudantes.
Dessa forma, é preciso fazê-los compreender que toda imagem, seja ela física e/ou
virtual, não são neutras, mas que contém um discurso a ser decifrado e compreendido em seu
contexto. Justamente por serem concebidas como táticas de poder por determinados corpos
sociais, com o intuito de legitimação de valores e crenças culturais e comportamentais, que
influenciam no nosso modo de ser e estar no mundo, modificando a revelia da formação das
nossas identidades.
Por isso, reforço que esta proposta metodológica atenda a necessidade de
desenvolvimento da inteligência visual dos educandos através das imagens da arte e da cultura
visual contemporânea. Como também promova as possíveis transformações da visualidade,

visão com consciência de identidades, dos educandos da referida escola, nos níveis: pessoal
(eu), sociocultural (outro) e global (mundo).
Portanto, expectativa, a partir do problema identificado, é oportunizar aos educandos a
aprendizagem do saber ver e, além disso, que eles movimentem todas as possibilidades de ver,
saindo de uma monovisão para uma cosmovisão, tornando-os sujeitos mais sensíveis,
reflexivos, críticos, conscientes, humanizados e (re)criadores de suas identidades.
E assim, ajudá-los a questionar os padrões de normalidade e de estranhamento das
imagens que forma a subjetividade de cada um, fazendo com que eles se posicionem frente ao
entendimento da unidade na diversidade, da pluralidade cultural, na forma de ser e estar. E
desse modo conviver uns com os outros, na capacidade de alteridade, do respeito às
diferenças e da relevância de criar um ponto de vista e uma visão ampliada, perspectivada e
crítica sobre si, os outros e a realidade pessoal, local/global.

4 – Objetivos
Objetivo Geral:
- Utilizar a artes visuais através dos referenciais imagéticos da cultura visual e da arte
contemporânea para provocar problematizações, questionamentos

e

reflexões

das

representações visuais que influenciam na (des)construção das identidades dos educandos do
9ª ano da Escola Estadual Tereza Helena Mata Pires.

Objetivos Específicos:
- Identificar referenciais imagéticos e propostas metodológicas arte-educativas que possam
provocar a discussão sobre as temáticas visualidades x identidades;
- Apropriar-se dos conhecimentos que fundamentam a linguagem visual, para experienciar os
processos estético e artístico, criativo e poético;
- Compreender a importância da imagem como ferramenta de comunicação e expressão
artística, que carrega discursos e interfere na construção das identidades dos educandos;
- Aprender a ver para produzir, ler e interpretar as imagens de forma consistente, sensível,
reflexiva, consciente, crítica e criativa;

- Criar, da mesma forma que os artistas fazem em seus percursos, através da pesquisa de
materialidade, linguagens, técnicas artísticas visuais, concepção de discursos, argumentos
conceituais, etc.;
- Identificar, repensar e (des)construir as identidades através do contato com imagens da arte
contemporânea e da cultura visual;
- Conscientizar-se dos referenciais visuais que contribuem para a (des)construção e a
transformação das identidades dos educandos;
- Compreender que as identidades não são fixas, imóveis, inatas, mas sim fluidas e mutáveis;
- Conscientizar-se através das artes visuais, interdisciplinar, as outras linguagens de arte sobre
as influências internas e externas que contribuem para a formação das identidades pessoal,
sociocultural, local e global.

5 - Resumo das Atividades e Fundamentos
A nossa identidade é construída a partir de diversos fatores que influenciam a nossa
forma de ser, estar e conviver com no mundo e com alteridade. Muitas vezes pensamos que a
nossa identidade somente tem a ver com o documento que registra civilmente quem nós
somos. Mas, além disso, tem a ver com todas as contribuições socioculturais com as quais nos
identifica e também com as quais nos identificamos cotidianamente, como: as referências
familiares, de amizade, de cidade, estado e país, dos objetos que temos ou desejamos e das
atitudes, jeitos e gostos de cada um.
A nossa identidade não só tem uma relação intrínseca com aquilo que nós nos vemos e
representamos, mas também com o que não conseguimos perceber e visualizar, mas que de
uma forma direta e/ou indireta influencia em nosso comportamento.
Tanto é que sintetizando o pensamento de Hernández (2007, p. 31), pode-se considerar
que as representações visuais contribuem, assim como os espelhos, para a constituição de
maneiras e modos de ser e de estar dos educandos. Além disso, para este mesmo autor, as
representações visuais derivam-se e interagem de e com as formas de socialização e
aculturação, nas quais cada um encontra-se imerso desde o nascimento e ao decorrer da vida.
Nesse contexto, as imagens contribuem de certa forma, para dar sentido à maneira de
sentir e de pensar, de olhar-se e de olhar, percebendo o mundo não de forma determinista e
pontual, mas em interação constante.
A arte, em especial, as artes visuais têm a imagem como forma de representação da
realidade, e consequentemente nos obriga à preocupação com o estudo das representações que

chegam até ás nossas crianças, nossos jovens e também adultos. Sejam elas, imagens
provenientes da arte popular, da arte acadêmica, belas-artes, das artes midiáticas e/ou agora
das artes digitais. Principalmente quando educamos os adolescentes pelo olhar, já que a
construção da identidade individual e sociocultural é de grande valia para eles. Justamente por
envolver o desenvolvimento da autoimagem que se constroem em relação com os outros e
com a realidade em que vivem.
Para os adolescentes, o momento de construção da sua identidade é muito importante,
principalmente quando ele é um jovem de comunidade popular. Portanto, não é uma fase
fácil, pois acontecem mil questionamentos, dificuldade de auto regulação, contestações, perda
de limites, mudanças de referenciais, críticas, mudanças físicas, psíquicas e/ou emocionais,
crise de identidade entre a infância e a fase adulta, etc. Serrão (1999, p.65) diz que:
Este momento,é um instante em que o adolescente mergulha em si mesmo enquanto
pessoa com características singulares, confrontando-se com a família, o grupo, a
cultura e a sociedade a que pertence, para descobrir-se universo único e, ao mesmo
tempo, parte significante de um todo composto da história de outros indivíduos que
o precederam.

Por isso, quem trabalha em comunidades populares, sabe bem que as referências
imagéticas que influenciam as crianças e os jovens quase sempre são representações mais
negativas do que positivas e que estas influências artísticas e estéticas justamente acontecem
mais pelo poder das mídias televisivas e publicitárias do que pelos referenciais provenientes
da arte produzida pelos artistas na e da contemporaneidade no seu contexto sociocultural.
Nesse aspecto, a preocupação deve ser mais ampla, dentro e fora das escolas, por
conta da tendência destes meios que se tornam reguladores imagéticos das identidades alheias,
justamente por criarem mecanismos tendenciosos de manipulação e embotamento da
visualidade e dos modos de ser, pensar, sentir e agir dos mesmos.
Segundo Romanelli (2010, p. 49), “é durante a adolescência que os jovens, melhor
traduzem sua identidade por suas escolhas estéticas”. Como a arte tornar-se sempre um
referencial importante para se discutir e edificar progressivamente as identidades de um
indivíduo, é através dela que devemos provocar reflexões que oriente os educandos para a
compreensão da construção das suas identidades.
Desse modo, os textos de Mödinger (2012, p. 80) me fizeram pensar que somos
definidos identitariamente por vários aspectos e as artes, linguagens de arte, e a cultura estão
estritamente ligadas à produção como de nossas identidades e à definição, mesmo que
provisória, do que somos, do que poderíamos ser e mesmo de quem não queremos ser.

Por isso, que neste plano de ação proponho esse estudo, em especial, pelas
experiências propostas do componente das artes visuais, que é a minha área arte-educativa de
atuação, mas passeando interdisciplinarmente pelas outras linguagens artísticas, justamente
porque com tantas possibilidades de contribuição no processo de construção da identidade de
um indivíduo, isso pode causar problemas, principalmente com os educandos da comunidade
em que trabalho, já que vivem em constante dificuldade com este processo de formação
identitária.
No contexto da contemporaneidade, essa problemática passa a ser identificada por
Stuart Hall (2011) como mudanças estruturais, como a globalização, a virtualização e a
velocidade das informações, etc., que fragmentam e descontroem o tempo todo, as identidades
culturais de classe, raça, etnia, sexo, gênero, nacionalidade, etc. Para ele:
O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está
se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades,
algumas vezes contraditórias ou não resolvidas [...] O próprio processo de
identificação, através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais,
tornou-se mais provisório, variável e problemático. HALL, (2011, p. 12)

Tais transformações influenciam a formação cultural dos sujeitos, que acabam ficando
divididos entre padrões tradicionais e novos padrões descentralizados e entre diversas classes
que surgem na metade do século XX. Sendo assim:
Esse processo produz o sujeito pós-moderno, conceptualizado como não tendo uma
identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se uma "celebração
móvel": formada transformada continuamente em relação às formas pelas quais
somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam [...] O
sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não
são unificadas ao redor de um "eu" coerente. Dentro de nós há identidades
contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas
identificações estão sendo continuamente deslocadas.”. (HALL, (2011, p.13)

Outros estudiosos da perspectiva da crítica cultural compreendem que não podemos
mais falar em identidade única, pois dentro de nós existem muitos outros nós. Segundo
Canton (2009, p.16) “as identidades são mais fluidas e difíceis de serem definidas, pois somos
cada um de nós e somos também os outros, as alteridades, tudo aquilo com o que nos
relacionamos”.
Nesta celebração móvel de múltiplas identidades, de múltiplas possibilidades da arte
contemporânea podemos inferir que todas as identidades são importantes e contribuem para a
formação do que somos hoje, pois não há uma identidade melhor ou pior que as outras e todas
devem ser compreendidas.

Com isso, Mödinger (2012) percebe-se que mesmo com o entendimento desta
diversidade de identidades, elas podem tornar-se um problema quando as vemos como
naturais, hierarquizadas e/ou cristalizadas.
Sendo assim, para evitar esses tipos de problemas e ajudar os educandos a ressignificar
essas possíveis dificuldades, a escola passa a ser um local importante para discutirmos e
celebrarmos através das artes visuais, a movimentação e a construção das identidades que
formam, deformam, conformam e ou transformam o jeito de ser e de estar dos educandos
dessa turma.
Com isso, é necessário despertá-los para o interesse, a reflexão e a crítica sobre esse
assunto, pois é na sala de aula que detectamos as diferentes, contraditórias e muitas vezes
problemáticas formas de comportamentos, como os preconceitos, o bullying, entre outros.
Barbosa (2003) reforça esta ideia de arte como possibilidade de desenvolver o saber
consciente, sensível e aculturado, principalmente com as artes visuais que, tendo a imagem
como matéria-prima, torna-se possível a visualização de quem somos, onde estamos e como
sentimos, inserindo o indivíduo no lugar ao qual pertence e ampliando seus lugares no mundo.
Barbosa (2005) ainda reforça esta proposição quando diz que:
A arte na educação, como expressão pessoal e como
produção cultural, é um importante instrumento para a identificação social e o
desenvolvimento individual. Por meio da arte, é possível desenvolver a percepção e
a imaginação para aprender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade
crítica, permitindo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de
maneira a mudar a realidade que foi analisada.

Neste contexto, tanto a arte contemporânea quanto a cultura visual, justamente por
lidarem com as incertezas, a hibridação, contestações, conceitualizações e resistências, tanto
da realidade pessoal, quanto sociocultural local e global, podem ser caminhos necessários
para o entendimento dessa situação.
A partir dessas indagações, pensei em abordar neste plano de ação, um esquema
dinâmico em que os educandos pudessem problematizar e conscientizar-se dos referenciais
visuais que contribuem para a construção das suas identidades.
Didaticamente, está organizado em três momentos que não podem ser vistos ou
trabalhados de forma estanque ou fragmentada, mas inter-relacionados: Como me vejo?/
Como vejo os outros e outros me veem?/ Como vejo o mundo e elaboro pontos de vista sobre
ele?, nas quais compreendo que os educandos podem ser provocados a refletir e a

compreender sobre a construção de suas identidades, a partir dos referenciais imagéticos que
eles experienciaram em cada momento. Segue abaixo o resumo:

1º Momento - Consciência da Cultura Artística Visual (Imagética)
Este momento teve o intuito de desenvolver a consciência da identidade visual dos
educandos através das imagens, ao desenvolver a ampliação da percepção visual, da
inteligência visual e da construção da visualidade, ou seja, da forma como eles
compreendessem a importância da imagem, enquanto ferramenta de comunicação e expressão
artística e estética. E também da maneira como eles aprendem a ver/observar/visualizar/olhar
através do estudo das possibilidades de construção, leitura, reflexão, interpretação, criticidade,
contextualização, compreensão e criação de imagens, a partir do contexto da arte
contemporânea e da cultura visual.
Para proporcionar experiências artísticas e estéticas que desenvolvam a consciência da
cultura artística visual, Arslan/Iavelberg (2006):
Espera-se que o aluno possa aperfeiçoar e enriquecer as experiências artísticas e
estéticas dos estudantes edificando progressivamente uma identidade orientada para
uma participação crítica e responsável na sociedade, com direitos e deveres, ao
longo da vida. Espera-se formar um aluno que, participante da história, seja
protagonista das escolhas profissionais, culturais e educacionais que realiza no
presente e no futuro, com compromisso social e ético.

A ideia é que eles se apropriassem dos conhecimentos que fundamentam a linguagem
visual e aprendessem a partir da experiência dos processos: estético e artístico, criativo e
poético.
2º Momento - Consciência da Identidade Imagética Pessoal
Para Stuhr (2011), a identidade cultural de um indivíduo inclui vários fatores: idade,
gênero, sexualidade; classe social, excepcionalidade, localização geométrica, etc. É
importante compreender que a nossa identidade pessoal, são muitas vezes construídas e
compartilhadas por meio das histórias com grupos sociais diversos, reforçadas pela(s)
cultura(s) nacional(is) – local(is) que tais grupos integram.
Por isso, torna-se importante entender que as suas facetas são transitórias e dinâmicas,
não podendo ser entendida com homogênea, apenas compreensões parciais e temporais. Com
isso, este momento teve o intuito de desenvolver a consciência da identidade imagética

pessoal, ou seja, a autoimagem dos educandos, a partir do estudo estético e artístico do retrato
e do autorretrato, que contemporaneamente eles têm chamado de “selfie”.
3º Momento - Consciência da Identidade Imagética Sociocultural Local
Stuhr (2011), diz que a forma como vivemos é influenciada é por aspectos relativos à
nossa própria identidade sociocultural, inserida em uma ou mais noções norteadas por
questões globais, como também reconhecer a nossa identidade sociocultural e nossos
preconceitos facilita a compreensão de identidades culturais multifacetadas de outras pessoas,
inclusive esclarecendo como elas reagem à sua maneira de ser.

4º Momento - Consciência da Identidade Imagética Sociocultural Global
No contexto atual, Stuhr (2011) informa, a cultura global é largamente impulsionada pela
economia e afeta todas as culturas nacionais, locais, através do intermédio dos meios de
comunicação de massa e da tecnologia computacional, a fim de construir experiências
culturais homogenicamente produzidas, compartilhadas e virtualizadas, exercendo influência
direta na maioria dos indivíduos, em especial na vida dos jovens, controlando a sua cultura
pessoal, local em âmbito internacional.

6- Metodologia
Para pensar em uma metodologia arte-educativa em artes visuais que fosse eficaz e
condizente com a realidade dos educandos da referida escola, tive o cuidado de observar o
conhecimento cotidiano, a cultura dos alunos e as aprendizagens anteriores em relação as
artes visuais.
Constatei que o contato e a experiência deles com arte se dão mais pela via das
manifestações populares que chegam tanto in loco, quanto pelos meios midiáticos e
publicitários do que pela vivência nos locais mais comuns da cidade, onde a arte
contemporânea está mais presente.
Observei também, em relação às imagens, que o desinteresse deles se dava justamente,
porque eles não conseguiam perceber o poder da imagem como ferramenta, em que eles
poderiam utilizar como forma de linguagem, comunicação e expressão.
Com isso, pude constatar duas questões importantes para a elaboração desta proposta
metodológica: a primeira questão seria a dificuldade dos estudantes desta turma específica em

ler, fazer e contextualizar as imagens vistas em sua cotidianidade, a segunda seria a limitação
do repertório artístico e cultural dos educandos, em que percebo que se dá pela não
apropriação dos conhecimentos básicos, mais elaborados e sistematizados em artes (visuais)
oferecidos dentro e fora da escola.
Desse modo, corroboro com Iavelberg (2003) a formação cultural dos educandos é
imprescindível, porque a aprendizagem ocorre a partir da assimilação ativa do aprendiz sobre
os objetos de conhecimentos, cuja fonte principal é a produção sociohistórica de
conhecimentos nas distintas culturas, ou seja, na produção cultural contemporânea e histórica
nos âmbitos regional, nacional e internacional.
Com o intuito de contribuir para a orientação da visão de mundo dos educandos, a
mediação cultural se deu na perspectiva pluriculturalista/interculturalista/multiculturalista que
é uma “vertente do ensino de arte que busca contemplar as diferenças de etnia, religião, classe
social, gênero e sexualidade expressa em forma de arte e construir um olhar mais sistemático
sobre a arte das outras culturas”. (Pougy 2011, p.45).
Como a visão é o caminho para a construção da visualidade dos educandos e a
imagem seu objeto de estudos, que contribuem para o desenvolvimento do processo de
visibilidade e invisibilidade das identidades dos educandos. Costa pontua que a “visão,
mesmo se desenvolvendo de forma espontânea em relação com o mundo; o uso da linguagem
visual na educação exige planejamento e aprendizado”. (Costa 2013, p.39)
E ela ainda acrescenta que mesmo que a capacidade visual se desenvolva de forma
natural, não podemos alimentar a falsa ideia de que a compressão das imagens exige
aprendizado, conhecimento complexo e treinamento.
Então, para que possíveis modificabilidades acontecessem no processo de construção
da visualidade dos educandos, parti do princípio que o processo metodológico em artes
visuais são oportunizados aos educandos. E que eles deveriam apropriar-se dos
conhecimentos da diversidade cultural, para que pudessem aprender a ver, lendo,
contextualizando e fazendo arte de forma consciente, que viesse a reverberar na
(des)construção e transformação das suas identidades.
E para saber ver, saindo de um olhar ingênuo, que muitas vezes fazem com que os
educandos confundam identitariamente representações visuais com a realidade, tomando o
conceito de imagem enquanto representação visual das coisas que vemos no cotidiano, fez-se
necessário o investimento na alfabetização visual, que Santaella (2012) conceitua, aprender a
ver:

Significa aprender a ler imagens, desenvolver observação de seus aspectos e traços
constitutivos, detectando o que se produz no interior da própria imagem, sem fugir
para outros pensamentos que nada têm a ver com ela. Ou seja, significa adquirir os
conhecimentos correspondentes e desenvolver a sensibilidade necessária para saber
como as imagens se apresentam como indicam o que querem indicar, qual é os eu
contexto de referência, como as imagens significam, como elas pensam, quais são os
seus modos específicos de representar a realidade.

Neste processo de alfabetização visual, já que muitos dos educandos tinham pouca
afluência dos códigos artísticos visuais, foi preciso fazer com eles primeiro conhecessem os
principais fundamentos que sustentam este componente curricular, como: o alfabeto visual, os
elementos compositivos, as técnicas artísticas, a materialidade, os principais marcos dos
contextos históricos, o processo criativo, a criação de portfólio, etc.
O componente curricular de artes visuais só faz sentido na escola se ele permite a
inclusão e a participação de todos dos estudantes, indistintamente. Costa (2013, p. 39), ainda
afirma que:
Além de universal, a linguagem visual é inclusiva, igualitária, abrangente e
acessível, justificando que elas não colocam obstáculos intransponíveis aos
observadores e que a experiência diária, o amadurecimento psíquico e o
fortalecimento da identidade vão fazendo do olhar um mecanismo cada vez mais
competente na relação que mantemos com o mundo.

Por isso, o investimento na alfabetização visual fez com que os estudantes saíssem de
um processo de invisibilidade para o de visibilidade, no sentido de aprender a utilizar esses
códigos como ferramenta de percepção, resistência e de ressignificação das identidades,
expressando ideias, criando novos significados e sentidos em seu cotidiano.
Enfim, o arte-educador em artes visuais deve propiciar um conjunto de experiências
que desenvolvam o olhar educado dos estudantes para que eles aprendam e saibam ver de
forma mais consciente, ampliada e consistente. Essas experiências, metodologicamente
falando, podem ser estruturadas na forma como os educandos lidam com as imagens,
articulando os modos de ampliar a observação, de reforçar a memória visual, de provocar a
sensibilidade e a imaginação.
A partir desta proposta de alfabetização visual, busquei três importantes referenciais
metodológicos em artes visuais: o primeiro foi a abordagem Triangular de Ana Mae Barbosa
(2009) para lidar com aspectos de decifração da arte contemporânea; o segundo se deu com a
proposição dos Territórios de Arte e Cultura, desenvolvida por Mirian Celeste Martins e Gisa
Picosque (2009/2010) para lidar com o pensamento rizomático e a mediação cultural e o
terceiro referencial foi o projeto de trabalho didático em artes para lidar com as significações

e os sentidos das imagens produzidas pela Cultura Visual, e que vem sendo proposto por
Fernando Hernández (2000).
A Abordagem Triangular, sistematizada pela autora no livro “A imagem no ensino da
arte”, onde ela propõe inter-relacionar o fazer artístico à leitura de obra de arte e à história da
arte, colocando a imagem como o centro da aprendizagem, renovando os processos de
educação pela arte nos vários níveis de ensino. Sendo que na edição de 2009, ela faz uma
revisão da Abordagem Triangular, que nas edições anteriores era chamada de Metodologia
Triangular; e justifica a mudança dizendo que após experimentações e outras pesquisas, ficou
convencida de que metodologia é uma construção de cada professor em sua sala de aula e que
gostaria de ver substituído o nome da proposta Metodologia Triangular, que agora passaria a
ser chamada por Proposta ou Abordagem Triangular.
Os Territórios de Arte e Cultura, segundo Ferrari (2014), baseada em Mirian Celeste
Martins e Gisa Picosque apresenta a ideia de que professores e alunos, ao realizarem
percursos educativos no ensino e no estudo de arte, fazem conexões, relacionam e ampliam
saberes, transitando por territórios, campos e conceitos fundamentais em arte. Com isso, estes
percursos são considerados abertos e sem limites para àqueles que desejam criar
conhecimentos teóricos e práticos moventes. Neste aspecto, a mediação cultural seria o campo
conceitual em que os estudos e diálogos se dariam entre os universos da arte, do mediador e
do fruidor. O arte-educador, neste contexto, deve sempre investigar como as produções
artísticas afetas às pessoas, sendo então, o mediador entre a arte e o público.
Então, a Cultura Visual, para Hernández (2000) é interdisciplinar, justamente por
agregar conhecimentos das áreas de arte, arquitetura, design publicidade, história, mediação
cultural, psicologia, antropologia, fazendo uma abordagem de arte que considere a cultura
como mediadores de significados culturais, na qual o significado pode ser interpretado e
construído, e as imagens podem àqueles que veem sobre eles mesmos e sobre os temas
relevantes do mundo. A criação de projetos de trabalho didático prevê que educadores e
educandos possam potencializar e criar trajetos no ensino e aprendizagem em arte.
Tais caminhos escolhidos teve o intuito de incentivar a autonomia artística visual dos
educandos, possibilitando a oportunidade de escolhas da organização do seu próprio percurso
criativo baseado na pesquisa dos fundamentos artísticos visuais. E a apresentação da história
do percurso de aprendizagem e da produção final expressos em um diário de ideias.
As

possibilidades

metodológicas

escolhidas

também

foram

centradas

nas

possibilidades da inter e transdisciplinaridade, com o intercâmbio entre as diferentes áreas de

conhecimentos e a transposição entre as linguagens artísticas, fazendo conexão entre os
estudos específicos e a vida dos estudantes.
Como as imagens e também as identidades são construídas no contexto cultural, na
contemporaneidade, fez-se necessário pautar os conteúdos e as escolhas destas, na perspectiva
da diversidade cultural, que baseado em Pougy (2012),

em que ela sintetiza que os

referenciais imagéticos se estendem na arte e consequentemente nas imagens produzidas pelos
educandos, através da arte popular (cultura popular/ arte de rua), até a da arte erudita (cultura
acadêmica/ belas artes), passando pela arte produzida e veiculada pela mídia (cultura de
massa/ arte da indústria cultural). Ampliei esta perspectiva, incluindo as imagens também
produzidas pelas mídias digitais/ virtuais.
Ademais, nas possibilidades dos educandos desenvolverem a percepção, a cognição, a
sensibilidade e a criatividade, o caminho se delineou através da experiência estética, que pode
ser compreendida segundo Ferrari (2014, p.303) como a vivência que só acontece quando
estamos em estado de estesia, seja por intenção ou distração e que envolve a cognição, a
emoção e a memória. Ela ainda completa a definição apud Duarte Jr. (2001) que a palavra
“estesia” é a oposição da palavra “anestesia” que é a impossibilidade ou a incapacidade de
sentir, no entanto, a estesia mostra a possibilidade de sentir e significar.
Ainda em relação às possibilidades de experiência estética, sintetizando as ideias de
John Dewey (2010). que diz que estas vivências são um processo significativo e marcante
para um indivíduo, que ao observar as obras artísticas, a experiência acontecerá por camadas,
ou seja, aos poucos e em diferentes graus de profundidade. E ao atingir uma camada mais
profunda desta vivência, dizemos que eles estão vivenciando uma experiência artística.
O arte-educador em artes visuais, nesse contexto, será um mediador, um agitador
cultural e provocador de experiências artísticas e estéticas que pode influenciar na visão de
mundo e nas escolhas dos educandos, fazendo com que eles fiquem abertos à poesia do belo,
do estranho e do sensível em sua cotidianidade.
E mediante a vivência com os trabalhos artísticos e a aprendizagem de saber ver, os
educandos acabam desenvolvendo estas camadas cognitivas e emocionais, que podem ser
identificadas como uma série de potencialidades a serem utilizadas, como: perceber, observar
focar, ter atenção, analisar, reconhecer, compreender, ler, interpretar, examinar, refletir,
identificar, criar, visualizar, olhar e ver.
E através também dos processos de criação artística, em que se percebe que a
criatividade é um potencial humano, não é privilégio somente de artistas e que nós arteeducadores precisamos compreender que os educandos podem desenvolver, se bem orientado,

este potencial e vir a ser criativos em sua cotidianidade. A criação é definida por Ostrower
(2007, p.55) como:
Um estado mental curioso, o impulso elementar e a força vital que provêm das áreas
ocultas dos ser e também corresponde a um formar, a dar forma a alguma coisa, que
pode ser vista de um modo global, interligando dois níveis da existência humana: o
nível individual e cultural.

Baseado em Ostrower (2001) afirmo que o criar só pode ser visto num sentido global,
como agir integrado em um viver humano, neste plano de ação, os processos de criação
serviram como oportunidade dos educandos integrarem com consciência o saber sensível e
crítico, observações cotidianas, as referências imagéticas e as memórias significativas que são
formadoras de suas respectivas identidades: pessoal, sociocultural local e global.
Sendo assim, o processo criativo proposto aos educandos não se deu na ideia de dom
artístico, porque a criação não se dá de modo mágico e misterioso, mas sim de acordo a
Ferrari, “com muito esforço, trabalho contínuo e reflexões, onde o criar é pesquisar, é indagar
e penetrar nos momentos de criação dos artistas”. (Ferrari 2012, p. 153)
Com isso, o entendimento é que os educandos deveriam pesquisar os percursos
criativos dos artistas na criação das suas obras para servirem como referências para a
concepção dos discursos dos seus próprios processos criativos. Desse modo, a ideia de Ferrari
(2012), pontua-se que na arte contemporânea, a criação de discursos é importante, onde a
materialidade, forma e conteúdos são organizados para a sustentação do discurso.
Enfim, o recorte temático, dentro do processo de intervenção pedagógico do ensinoaprendizagem em artes visuais, neste plano de ação, se deu na perspectiva da arte
contemporânea, pois fundamentado na fala de Zagonel (2008, p.99-100) posso afirmar que
“este tipo de arte é uma expressão do mundo atual”, pois em realidade a nossa vida está
inserida nela, dentro das obras dos artistas e da diversidade de estilos e gêneros, etc. Ainda
para esta autora, este é um ponto importante para que a ação pedagógica não se edifique
somente em expressões e conceitos artísticos de épocas passadas.
Baseados nestes referenciais teóricos os caminhos metodológicos que propus para o
desenvolvimento do plano de ação foram os seguintes:
 Visualização Meditativa (Momento em que os educandos aquietam e silenciam o
olhar, para refletirem sobre a temática, possibilidades imagéticas e os conteúdos
sugeridos, ao som de uma música relaxante, relacionando-os ao seu cotidiano).

 Mapeamento Cultural (Momento para avaliação diagnóstica em que o arte/educador
verificará o processo de desenvolvimento da subjetividade e o nível do repertório
cultural dos educandos).
 Sensibilização (Momento em que o arte/educador sensibilizará os educandos através
de uma vivência da poética cotidiana nas diversas linguagens artísticas).
 Apreciação (Momento em que os arte/educadores e educandos farão uma leitura/
/contextualização/interpretação dos elementos estéticos e artísticos das imagens).
 Provocação (Momento em que o arte/educador fará uma provocação nos educandos
em relação à temática, através de um desafio a ser proposto para a vivência artística).
 Investigação (Momento em que o arte/educador propõe aos educados uma pesquisa
sobre o tema escolhido, artistas correlacionados, situações propostas, materialidade,
poética visual, processo histórico, etc.).
 Mediação Cultural (Momento de diálogo reflexivo e crítico entre o arte/educador e
os educandos sobre o que foi estudado e pesquisado durante todo o processo).
 Processo Criativo (Momento em que os educandos fazem uma reflexão e sintonia e
conexão com a imaginação, a partir de uma tempestade de ideias e depois da
combinação e da organização destas em relação aos fundamentos artísticos e estéticos
que sustentam a construção da imagem, na linguagem visual).
 Experimentação Estética (Momento em que os educandos vivenciam experiências
com as possibilidades de uso e as escolhas mais coerentes com as ideias iniciais dos
materiais, suportes artísticos, elementos visuais, processo compositivo, etc.).
 Ócio Criativo (Momento em que os educandos fazem uma pausa e devaneiam em
seus pensamentos e fazem outras atividades diferentes da sua pesquisa criativa, para
que assim possam reconectar, transcender e possivelmente transformar as ideias
iniciais).
 Avaliação (Momento em que arte/educadores e os educandos avaliam o antes, o
durante e o depois das experiências artísticas e estéticas e relacionam a forma como
eles os conteúdos e os temas às questões do cotidiano. Avaliação é sempre processual
e continua, observando determinados critérios, como: participação, senso estético,
criatividade, pontualidade, criticidade, organização, etc.).
 Movimentação Cultural (Momento em que arte/educadores e os educandos
organizam uma estrutura para exposição das produções artísticas, que poderá
acontecer dentro e ou fora do ambiente escolar).

6 - Desenvolvimento: Ações/Produções
1º Momento - Consciência da Cultura Artística Visual (Imagética)
O primeiro momento teve o intuito de alfabetizar visualmente os educandos para
desenvolver a inteligência e a consciência da identidade visual, através da pesquisa física e
virtual das imagens cotidianas provenientes da Cultura Visual e da Arte Contemporânea, para
que o estudo dos códigos visuais que favoreçam a construção da visualidade. Outra
intencionalidade foi fazê-los compreender a importância do poder da representação simbólica
na produção e criação, na leitura e interpretação, na contextualização e nas possíveis formas
de manipulação das imagens, enquanto possibilidade de conhecimento, expressão e
comunicação artística, estética e poética, em todos os meios de produção imagética.
Dentre muitos exemplos de atividades vivenciadas, destaco a última que sintetiza esse
processo, sobre o estudo da pintura de René Magritte (Falso Espelho), no qual os educandos,
após a experiência para a compreensão dos elementos visuais presentes nessa obra, tiveram a
oportunidade de produzir a imagem de um olho para retratar a visão de mundo percebida e
inter-relacionada por eles sobre a percepção da realidade da vida pessoal, social e global.
Todos os textos e materiais produzidos anteriormente foram agrupados em uma pasta e
que serviriam como fonte de pesquisa, então os conteúdos elaborados foram os seguintes:
Linguagens de Artes, Artes Visuais, Gramática e Alfabeto Visual, Elementos Compositivos,
Técnicas Artísticas, Materialidade, Arte Contemporânea, História da Arte, Processo Criativo,
Leitura de Imagem, etc. Além disso, receberam um caderno (portfólio) para a anotação do
processo criativo, que eles nomearam de “Caderno de Ideias”.


Meditação

- Meditaram ao som da música de meditação, refletindo sobre a importância da imagem e do
saber ver e foram orientados para que neste instante mantivessem-se imóveis e começassem a
olhar para as partes do corpo começando pelos pés, até chegar ao nariz e a língua, depois
olhar para cima, baixo, para os lados (direita e esquerda), observando todos os detalhes do
lugar e das pessoas até onde a vista alcançar.


Mapeamento Cultural

- Responderam as seguintes perguntas do mapeamento cultural (vide anexo). As respostas
foram escritas no questionário e posteriormente discutidas no grupo.


Sensibilização

- Aprofundaram a percepção sobre as questões que envolvem as práticas de enxergar, olhar e
ver e as possibilidades de desenvolvimento da visão, através da audição musical da canção
(Como a vovó já dizia-Óculos escuros – Raul Seixas).
- Discutiram sobre a importância do aprender e do saber ver e da falta de visão que dificulta a
aprendizagem e a visão do mundo dos educandos, através da Dinâmica do Cego (eles
recebiam objetos com olhos vendados e teriam que descreve-los e tentarem adivinhar o nome
dos objetos) e Guia dos Cegos (de olhos vendados, teriam que circular pela sala e confiar nos
colegas ao serem guiados).
- Ampliaram a percepção através de Jogos de Imagens para trabalhar a memória visual
(exemplo: fecharem os olhos, lembrarem o caminho de casa para a escola e tentarem
descrevê-la e ou desenha-la; desenharem uma pessoa que eles não viam há muito tempo); para
trabalhar a observação (exemplo: observar jogos de 7 erros e tentar descobri-los; observar
objetos específicos e tentar desenha-los de vários pontos de vista, como eles exatamente os
veem) e para trabalhar a criatividade (imaginar figuras nas nuvens, ranhuras da mesa e das
paredes da sala; pensar em um objetos e desenha-lo de formas deferentes, sem ele perder a
identidade).


Apreciação

- Observaram e fizeram a apreciação/leitura e contextualização da imagem “Falso Espelho”
de René Magritte, para discutirmos sobre a importância de ver, principalmente sobre o ver
além do que se vê.
- Observaram e fizeram a apreciação/leitura e contextualização da imagem “Isso não é um
Cachimbo?” de René Magritte, para discutirmos a imagem enquanto representação da
realidade e não a realidade em si.
- Observaram e fizeram a apreciação/leitura e contextualização da imagem “Clarividência” de
René Magritte, para discutirmos os processos de criação artística.
- Observaram e discutiram como é um processo criativo de um artista, através da apresentação
do processo criativo do arte-educador Jai Brasil, enquanto artista.


Provocação

- Foram apresentadas várias imagens (memes) das redes sociais e virtuais em com a temática
da visão e da sua importância para desenvolver o olhar e aprender a ver, com perguntas
refletivas (vide anexo) relacionadas à imagem (eles não precisavam dar respostas naquele
momento, mas elas deveriam ser dadas até o final do processo).
- O desafio maior dos educandos será se apropriar dos fundamentos que sustentam os
conhecimentos da linguagem de artes visuais, trabalhados durante o ano nas aulas de artes

visuais e criar uma releitura da obra de “Falso Espelho” de René Magritte, representando
imageticamente o seu ponto de vista (olhar pessoal) sobre a realidade de vida.


Investigação

- Pesquisaram no dicionário os conceitos de ver, enxergar, olhar, observar e visualizar e
depois socializaram com a turma.
- Pesquisaram os conceitos de imagem e relacionaram à linguagem visual e a cultura visual e
também os tipos de imagem (natural, artificial, figurativa, abstrata, criativa, publicitária,
virtual, através de textos e exposição participada).
- Pesquisaram os conceitos de criatividade através da internet, livros e textos sugeridos e
escritos pelo arte-educador.


Mediação Cultural

- Refletimos sobre as semelhanças e diferenças entre ver, enxergar, olhar, observar e
visualizar e compreenderam que enxergar é um ato fisiológico, olhar/visualizar/observar é um
ato perceptivo e ver uma aprendizagem cultural.
- Refletimos sobre a visão, como uma das mais importantes manifestações dos órgãos dos
sentidos e sobre como a falta de desenvolvimento deste sentido dificulta as relações de estudo,
trabalho, afetos, etc.
- Refletimos sobre a imagem, como forma de expressão da linguagem de artes visuais e da
cultura visual e sobre como elas são importantes para desenvolverem uma visão de mundo
mais ampliada (saiam da monovisão para uma cosmovisão).
- Refletimos sobre e as consequências e dificuldades da falta de desenvolvimento da visão na
vida dos indivíduos (visibilidade e invisibilidade do visível).
- Refletimos sobre os diferentes tipos de imagens, principalmente numa perspectiva artística e
publicitária e conscientizamo-nos das diferenças e dos discursos ideológicos e linguagem
subliminares e conceitos e ideias expressos em cada uma delas.
- Refletimos sobre a importância de compreender que as imagens são representações da
realidade e não a realidade em si.
- Refletimos sobre a importância de ampliar a memória visual, a capacidade de observação e a
criatividade.
- Refletimos que criatividade nos ajuda a ampliar a percepção artística e estética e que criar
imagens por processo criativo facilita a experiência artística e estética.


Processo Criativo

- Pesquisaram e organizaram as ideias criativas a partir dos desafios propostos, das pesquisas
e reflexões e dos passos do processo criativo (vide anexo).

- Registraram no “diário de ideias”, através de textos e imagens, as principais impressões e
propostas poéticas, artísticas e estéticas relacionadas ao tema e aos conteúdos estudados.


Experimentação Estética

- Experimentaram e produziram através da técnica mista, uma releitura da obra de arte “Falso
Espelho” de René Magritte.
- Experimentaram as possibilidades de vivenciar processos criativos e produziram um guia de
processo criativo da turma para aplicarem nas provocações propostas pelo arte-educador em
artes visuais.


Avaliação

-Auto avaliaram-se e avaliaram o arte-educador e todo o processo de ensino-aprendizagem,
baseados nos seguintes critérios: interesse, participação, criatividade, interação, observação,
cooperação, comportamento relacional, criticidade, apreensão do conteúdo, conduta pacífica,
senso estético, qualidade na divulgação, etc.
- Refletimos, discutimos e avaliamos as respostas perguntas desafiadoras feitas no início das
atividades do plano de ação.


Movimentação Cultural

- Expusemos as obras de arte produzidas em uma sala de evento da escola para a apreciação
da comunidade escolar.
2ªMomento - Consciência da Identidade Imagética Pessoal

O segundo momento teve o intuito de desenvolver a identidade imagética pessoal dos
educandos para aprenderem a reconhecer, a respeitar e a valorizar a própria autoimagem. Do
ponto de vista do tema transversal, a ideia principal foi fazer com que eles refletissem sobre a
importância de desenvolverem o autoconceito, a autoimagem positiva, a autopercepção, o
autoconhecimento, a elevação da autoestima, a promoção do autocuidado até chegar às
possibilidades do auto amor, ou seja, aprender a se autoperceber para estabelecer um vínculo
positivo consigo.
Assim, os educandos estudaram e pesquisaram os conteúdos artísticos relacionados ao
retrato e ao autorretrato e produziram, através do aparelho celular, fotos de si (selfies), onde
trabalharam inicialmente com técnicas mistas e em outro momento fizeram selfies,
manipulando-as nos aplicativos de edição de imagens (Photogrid), para discutir o valor e o
cuidado que tiveram com as imagens de si mesmo. Além disso, estudaram e produziram
vídeos artísticos (Videoarte), contando as histórias pessoais em relação à forma como se

autoconhecem e percebem as pessoas que os influenciaram a ser o que são hoje e o que
poderão ainda vir a ser.


Meditação

- Meditaram de olhos fechados sobre si mesmos ao som da música de meditação e foram
orientados para que neste instante de contato íntimo, tocassem no próprio corpo, sentindo-o
por fora e por dentro; depois receberam um espelho e foi solicitado que eles se olhassem e
refletissem sobre o seu potencial enquanto ser humano, a temática e o conteúdo sugerido.


Mapeamento Cultural

- Responderam as seguintes perguntas do mapeamento cultural (vide anexo). As respostas
foram escritas no questionário e posteriormente discutidas no grupo.


Sensibilização

- Aprofundaram a percepção sobre as questões que envolvem as práticas do conhecimento de
si mesmo (autoconhecimento) e dos cuidados a sua própria autoimagem, através da audição
musical da canção (O que é que eu sou? – Paula Toller).
- Aprofundaram a percepção de si mesmos, buscando perceber e compreender as motivações
que interferem nos pensamentos, sentimentos e ações cotidianas, a partir da Dinâmica de
Grupo do Autorretrato Desenhado (eles fizeram a autoimagem e deram vida ao personagem
refletindo sobre si mesmos de forma distanciada, de acordo ao que pensam, sentem, falam e
agem).
- Discutiram a necessidade de perceber traços da identidade e do gosto pessoal, além das
possibilidades de se auto perceber, através da canção “Caçador de mim” de Milton
Nascimento.


Apreciação

- Observaram e fizeram a apreciação/leitura e contextualização dos autorretratos produzidos
pelo arte-educador Jai Brasil, pelos próprios educandos (anteriormente) e por artistas locais,
nacionais e internacionais, como Bel Borba, Tarsila do Amaral, Anita Mafalti, Iberê Camargo,
Alex Fleming, Rosa Paulino, Vick Muniz, Vicent van Gogh, Pablo Picasso, Frida Kahlo,
Andy Warhol, dentre outros.
- Observaram e perceberam as possibilidades de se contar a história de si mesmos através da
Videoarte com o tema autorretrato no “Youtube”: “Autorretrato” de Alexandre Chereau, “Leo
Mermam y el Autorretrato” e “Autorretrato” de Pablo Leon.


Provocação

- Foi apresentada uma imagem em forma de identidade com perguntas refletivas (vide anexo)
relacionadas à imagem que eles fazem de si mesma (eles não precisavam dar respostas
naquele momento, mas elas deveriam ser dadas até o final do processo).
- O desafio maior dos educandos será criar quatro autorretratos: uma autoimagem utilizando
programas de aplicativo de celular, um outro utilizando técnica mista, um baseado no estudo
das proporções do rosto humano e o outro utilizando a técnica de videoarte.


Investigação

- Pesquisaram o conceito, a história e a técnica do retrato e do autorretrato (fotografia),
através do Google e livros de arte sugeridos pelo arte-educador.
- Pesquisaram sobre a técnica de desenhar figura humana, a partir da observação do vídeo
“Como desenhar proporção” de Willian Soares e através de imagens e textos sobre o assunto,
encontrados nos Google e Google Imagens.
- Pesquisaram no celular (internet) conceitos sobre autoconhecimento, autoimagem,
autoconceito, autoestima, auto amor e fizeram o teste de autoconhecimento no site “Na
Prática” (https://www.napratica.org.br/e/pt-BR/meu_perfil).
- Pesquisaram sobre os conceitos, as técnicas e período histórico do Videoarte, através do
Google e livros de arte sugeridos pelo arte-educador.


Mediação Cultural

- Refletimos e ampliamos a discussão em grupo sobre das técnicas do retrato e do
autorretrato, enquanto possibilidades de expressão das coisas que pensamos, sentimos e
agimos no mundo. E o cuidado que devemos ter em produzir (auto)imagens já que elas
carregam discursos e ideias e contribuem para a forma como eles se auto percebem e
constroem a sua própria identidade.
- Refletimos e ampliamos em grupo as diversas possibilidades das técnicas de desenho de
figura humana e que somos diferentes uns dos outros e que devemos prestar atenção aos
padrões de beleza que nos sãos impostos diariamente, sem que percebamos.
- Refletimos sobre os conceitos de autoconhecimento, autoimagem, autoconceito, autoestima,
auto amor e a canção “Eu me amo” de Ultraje a Rigor. E o quanto é importante nos
conhecermos para construímos uma autoimagem positiva e uma identidade equilibrada e
coerente em meio as transformações e influências cotidianas.
- Refletimos sobre as possibilidades técnicas de Videoarte, como forma de expressão e
contação da nossa história de vida, atentando que quaisquer imagens que colocamos nas redes
sociais, é um registro da forma como nos posicionamos frente as nossas escolhas de vida.
- Refletimos sobre o mito de Narciso, através da leitura de imagem e exposição participada.



Processo Criativo

- Pesquisaram e organizaram as ideias criativas a partir dos desafios propostos, das pesquisas
e reflexões e dos passos do processo criativo (vide anexo).
- Registraram no “diário de ideias”, através de textos e imagens, as principais impressões e
propostas poéticas, artísticas e estéticas relacionadas ao tema e aos conteúdos estudados.


Experimentação Estética

- Experimentaram e produziram um autorretrato, destacando as características físicas e
psicológicas, através de aplicativos de edição de imagem aparelho celular.
- Experimentaram e produziram um autorretrato individual (do corpo ou do rosto) utilizando
um espelho, atentando para as próprias formas e proporções corporais.
- Experimentaram e produziram retratos e ou se autorretratos através do celular,
experimentando a técnica mista, através de colagem, pintura, desenho, fotografia.
- Experimentaram e produziram um autorretrato utilizando a técnica de Videoarte, através do
aparelho celular ou máquina fotográfica, ao som de uma música que expresse um pouco do
que vocês pensam sobre si mesmo ou do que vocês são como pessoa.


Avaliação

-Auto avaliaram-se e avaliaram o arte-educador e todo o processo de ensino-aprendizagem,
baseados nos seguintes critérios: interesse, participação, criatividade, interação, observação,
cooperação, comportamento relacional, criticidade, apreensão do conteúdo, conduta pacífica,
senso estético, qualidade na divulgação, etc.
- Refletimos, discutimos e avaliamos as respostas perguntas desafiadoras feitas no início das
atividades do plano de ação.


Movimentação Cultural

- Expusemos as obras de arte produzidas em uma sala de evento da escola para a apreciação
da comunidade escolar.

3ªMomento - Consciência da Identidade Imagética Sociocultural Local
O terceiro momento teve o intuito de desenvolver a identidade imagética sociocultural
local dos educandos, na maneira de perceberem as referências que eles carregam das pessoas
do seu convívio no contexto social e cultural e da transformação crítica do espaço público. Do
ponto de vista do tema transversal, a ideia nesse contexto, foi a partir do entendimento dos
Coletivos de Arte, despertá-los e conscientizá-los para a importância da sua cidadania, do
respeito, do cuidado com os outros, dos problemas/soluções da comunidade, da força da
coletividade, da capacidade de alteridade, ou seja, de aprender a se colocar no lugar dos

outros e enfim, buscar pessoas e ou instituições da comunidade que funcionassem como
referências positivas/proativas para eles.
Os educandos estudaram os conteúdos artísticos relacionados à materialidade dos
objetos cotidianos para construir um objeto artístico, a partir de uma caixa de papelão,
discutindo valores socioculturais que eles recebem e de sobremaneira influenciam as suas
vidas pessoais. Pesquisaram as possibilidades de intervenção urbana fazendo cartazes
publicitários e artísticos para divulgar as pessoas que são referências positivas na comunidade.
Nas paredes externas da escola criaram um painel de grafite, a partir da identificação dos
problemas socioculturais que afligem a sociedade soteropolitana/baiana e brasileira e suas
possíveis soluções para que comunidade/escola pudessem desenvolver uma relação de mais
cuidado, respeito e alteridade de uns para com os outros.


Meditação

- Meditaram olhando um para o outro ao som da música de meditação e foi solicitado que
com respeito tocassem uns para os outros, sentindo as marcas que deixamos ao entrar em
contato com o próximo; depois receberam um espelho e foi solicitado que eles se olhassem e
refletissem sobre as semelhanças e diferenças de um para o outro e sobre a temática e o
conteúdo sugerido.


Mapeamento Cultural

- Responderam as seguintes perguntas do mapeamento cultural (vide anexo). As respostas
foram escritas no questionário e posteriormente discutidas no grupo.


Sensibilização

- Observaram e perceberam que o que fazemos dos outros e o quanto somos formados pelas
marcas de tantas outas pessoas, através da canção “Caminhos do Coração de Gonzaguinha e
da leitura de imagem do “Autorretrato” de Norman Rockwell.
- Discutiram informações de como a imagem dos outros interferem na autoimagem de si
mesmos e o quanto carregamos em nosso ser, informações que veem dos outros, através da
Videoarte do poema “Carrego Comigo” de Carlos Drummond de Andrade e das imagens
“Mulher com Gavetas e Metamorfose” de Salvador Dali.
- Refletimos a forma como eles percebem-se enquanto cidadãos, sobre os problemas da
comunidade que mais lhes incomodam e refletimos também sobre o que não fazem e sobre o
que eles podem fazer para resistir, denunciar e transformar e exigir dos governantes uma
melhor qualidade de vida, através do vídeo da música “Pacato Cidadão” de Skank e
Criminalidade de Edson Gomes.

- Assistiram à palestra de um grafiteiro da comunidade (Binho-Rotco), falando sobre a
técnica, processo criativo e a diferença entre grafite e pichação. - Observamos e refletimos
sobre a necessidade da força do coletivo para transformar a sociedade, através do vídeo
“Tecendo a manhã” de João Cabral de Melo Neto.


Apreciação

- Observaram através da leitura de imagens, artistas que utilizaram as possibilidades de
utilização/transformação de objetos do cotidiano como objeto artístico, como Marcel
Duchamp, Hélio Oiticica, Lígia Clark, Marepe, Ieda Oliveira, dentre outros.
Observaram através da leitura de imagens artísticas e de artistas em diversos períodos da
história da arte (principalmente cubista, surrealista e dadaísta) que utilizaram as técnicas de
colagem, artistas em destaque: Geoffrey Farmer.
- Observaram através da leitura de imagens artísticas e publicitárias das diversas
possibilidades técnicas da expressão de diversos artistas de rua conhecidos e anônimos (no
bairro, na cidade, no país e no mundo). Artista em destaque da cidade: Bel Borba.
-Observaram através da leitura de imagens de artistas grafiteiros da comunidade, nas ruas
próximas a escola e a de outros artistas baianos, como Limpo, Denis Sena; nacionais, como os
Gêmeos, Orion e internacionais como Basquiat e Bansky.
- Observamos através da leitura de imagens cartazes artísticos e publicitários produzidos por
artistas, em especial Joseph Beuyes.


Provocação

- Foi apresentada uma imagem em forma de identidade com perguntas refletivas (vide anexo)
relacionadas à imagem que eles fazem dos outros e os outros fazem deles (eles não
precisavam dar respostas naquele momento, mas elas deveriam ser dadas até o final do
processo).
- O desafio maior dos educandos será criar individualmente um objeto artístico (caixa) feito
com colagem; criar coletivamente um painel de grafite nos muros internos e externos da
escola e uma intervenção artística feita na técnica de cartazes para serem expostos nos postes
das ruas e comunidades próximas à escola.


Investigação

- Pesquisaram e coletaram na internet do celular, informações sobre a formação da nossa
bagagem sociocultural e imagens das manifestações artísticas e ou populares dos povos
indígenas, europeus e africanos.
- Pesquisaram o conceito, as técnicas e a história do objeto artístico e da colagem.

- Pesquisaram as semelhanças e diferenças da arte pública, da arte de rua e da intervenção
urbana.
- Pesquisaram sobre o conceito, a técnica e a história do grafite.
- Pesquisaram na comunidade pessoas ou instituições da comunidade que são solidárias e
servem como referências positivas para todos.
- Pesquisaram sobre o conceito, a técnica e a história dos cartazes artísticos e publicitários.


Mediação Cultural

- Refletimos sobre a importância de reconhecer a formação e a bagagem sociocultural do
povo brasileiro, como forma de ampliar a percepção de nossa nacionalidade e evitar
preconceitos étnico-raciais;
- Refletimos sobre as possibilidades de utilização e transformação dos objetos cotidianos em
objeto artístico e também da técnica de colagem, como possibilidades de reaproveitamento de
materiais que iriam para o lixo.
-Refletimos sobre a importância das técnicas de intervenção urbana como forma de mostrar a
nossa indignação, crítica, visão se mundo nas ruas da cidade e também como forma de
provocar a estesia em todos os pedestres.
- Refletimos sobre as semelhanças e diferenças da técnica do grafite da pichação, através da
leitura de imagens e refletir sobre a gentileza e o direito e deveres de um cidadão para com
todos, independentes da expressão pessoal.
- Refletimos que nas comunidades e em nossas famílias existem pessoas que são batalhadoras
e referências positivas e que merecem ser destacadas através das expressões artísticas.


Processo Criativo

- Pesquisaram e organizaram as ideias criativas a partir dos desafios propostos, das pesquisas
e reflexões e dos passos do processo criativo (vide anexo).
- Registraram no “diário de ideias”, através de textos e imagens, as principais impressões e
propostas poéticas, artísticas e estéticas relacionadas ao tema e aos conteúdos estudados.


Experimentação Estética

- Experimentaram e produziram um objeto artístico (caixa) utilizando a técnica de colagem
simples e assemblage, baseada nos pensamentos, sentimentos, histórias, memórias... e
lembranças das pessoas, momentos, situações) que ajudaram os educandos a ser o que eles
são hoje.
- Experimentaram e produziram coletivamente esboços de imagens, que denunciem os
problemas socioculturais enfrentados pela comunidade e ou soluções encontradas para mudar

a realidade vivida, através da técnica de desenho e estêncil (molde e ou máscara) para grafitar
nas paredes internas e externas da escola.
- Experimentaram e produziram através de programas de computador, como o Photoshop ou
manualmente através das técnicas de pintura e ou fotografia, um cartaz artístico como
possibilidade de divulgar as pessoas e instituições que fazem algo de importante e positivo
para a comunidade.


Avaliação

-Auto avaliaram-se e avaliaram o arte-educador e todo o processo de ensino-aprendizagem,
baseados nos seguintes critérios: interesse, participação, criatividade, interação, observação,
cooperação, comportamento relacional, criticidade, apreensão do conteúdo, conduta pacífica,
senso estético, qualidade na divulgação, etc.
- Refletimos, discutimos e avaliamos as respostas perguntas desafiadoras feitas no início das
atividades do plano de ação.


Movimentação Cultural

- Expusemos as obras de arte produzidas, numa sala específica e nas paredes da escola e nos
postes da rua próxima à escola, para a apreciação da comunidade escolar.

4ªMomento - Consciência da Identidade Imagética Sociocultural Global
O quarto momento teve o intuito de desenvolver a identidade imagética sociocultural
global dos educandos, na forma como eles veem a realidade global, elaboram seus pontos de
vistas e constroem uma visão em uma perspectiva multifacetada sobre o mundo. Do ponto de
vista do tema transversal, a ideia foi fazer com eles compreendessem que o mundo é
composto por unidades em um mundo de diversidades, que todos nós temos um universo
particular que se inter-relaciona com um universo coletivizado, que nos influencia e que
também influenciamos na forma como nos percebemos o mundo e como nos posicionamos
frente a este processo.
Para tanto, os educandos estudaram e pesquisaram os conteúdos artísticos relacionados
à perspectiva e suas técnicas de percepção dos ambientes através do livro “Zoom” de Istvan
Banyai1 para refletir sobre a importância de que existem diversos pontos de vistas sobre uma
mesma realidade. Estudaram e produziram uma performance para discutir as relações entre as
coisas e situações que acontecem no mundo e que consequentemente interferem em suas vidas

1

Livro criado pelo autor Istvan Banyai que não contém palavras, que é todo produzido através de imagens e nos dá uma visão
mais ampla e/ou mais reduzida do mesmo contexto como se estivéssemos utilizando um “zoom” para perceber a realidade.

pessoais e vice-versa, também fizeram uma instalação com sucatas, para discutir e denunciar
os problemas da humanidade (global) que interfere na sociedade local e vice-versa.


Meditação

- Meditaram olhando um para o outro ao som da música de meditação; depois caminharam
com a orientação de afastar-se e aproximar-se uns dos outros e receberam uma lupa de
aumento para que eles se olhassem e refletissem sobre o que está longe e perto de nós e sobre
a temática e o conteúdo sugerido.


Mapeamento Cultural

- Responderam as seguintes perguntas do mapeamento cultural (vide anexo). As respostas
foram escritas no questionário e posteriormente discutidas no grupo.


Sensibilização

- Discutiram a percepção que fazem de si e dos outros em relação à realidade local e global,
através da canção “Janelas do Mundo” de Milton Nascimento.
- Refletiram sobre os conceitos de longe, perto, ponto de vista, visão de mundo, visão
perspectivada e ampliada, através do livro de narrativa visual “Zoom” de Istvan Banyai e
leitura de imagens publicitárias.
- Refletiram sobre os conceitos de unidade na diversidade, respeito, alteridade, diferenças e
singularidades, através da canção “O Mundo” de Ney e Pedro Luís e a Parede.


Apreciação

- Observaram na prática e em leituras de imagem como percebem os elementos de construção
da perspectiva.
- Observaram e fizeram leitura de imagens e vídeos no Youtube, de artistas locais e
internacionais, como a performance “Corpo Perturbador” de Edu O e Levando Os Elepês De
Gal Para Passear de Artur Scovino; “Cegos” dos grupos: Desvio Coletivo de Performance e
Coletivo Pi; “Artista Presente” de Marina Abramovic.
1- Observaram e fizeram leitura de imagens de instalações de artistas locais e internacionais
em vídeos do Youtube e imagens do Google, como: Cânone de Marepe; O Sorriso
Desdentado de Bel Borba; Lágrimas de São Pedro de Vinicius S.A; True Rouge de Tunga;
Longe Daqui, Aqui Mesmo, da dupla Marilá Dardot e Fabio Morais; Tropicália de Hélio
Oiticica; Ongoing de Douglas Gordon e Os Intocáveis de Eric Ravelo.


Provocação (Desafio a ser proposto para a vivência artística)

- Foi apresentada uma imagem em forma de identidade com perguntas refletivas (vide anexo)
relacionadas à imagem que eles percebem de forma aproximada e distanciada (eles não

precisavam dar respostas naquele momento, mas elas deveriam ser dadas até o final do
processo).
- O desafio maior dos educandos será criar coletivamente uma performance artística com o
intuito de falar sobre olhares perspectivados, para ser apresentada espontaneamente em um
dos espaços livres da escola, por onde circulam os outros educandos no horário do intervalo e
uma instalação artística que fale dos problemas globais que interferem no local (vice-versa) na
sala de apresentação da escola.


Investigação

- Pesquisar sobre o que é perspectiva artística através da internet e em livros de pesquisa sobre
artes visuais e geometria.
- Pesquisaram sobre o que é performance artística através da internet e em livros de pesquisa
sobre artes visuais.
- Pesquisaram sobre o conceito, as técnicas e histórias sobre instalação artística através da
internet e em livros de pesquisa sobre artes visuais.


Mediação Cultural

- Refletimos sobre a importância de desenvolver pontos de vistas e olhares perspectivados, no
sentido de desenvolvermos uma visão ampliada sobre o mundo e uma compreensão maior e
melhor das relações humanas e identitárias.
- Refletimos sobre as possibilidades da performance artística, no momento em que nos ajuda a
explorar o corpo, o espaço, as ideias de uma forma mais ampla, enquanto imagem para
expressar o que pensamos e imaginamos sobre o mundo.
- Refletimos sobre as possibilidades da instalação como forma de compreender que podemos
ocupar os lugares de forma criativa, porque na maioria das vezes estamos nestes espaços de
passagem e que podemos aproveitar as oportunidades para deixarmos marcas positivas sobre
eles.
- Refletimos sobre os conceitos de unidade na diversidade, respeito, alteridade,
singularidades e diferenças entre as pessoas mais próximas e distantes de nós. E de que somos
formados e influenciados pelas marcas (imagens) do mundo local (perto) e global (longe),
com as quais convivemos diariamente e na forma como nos posicionamos e criamos espaço
para elaborar uma perspectiva de vida.


Processo Criativo

- Pesquisaram e organizaram as ideias criativas a partir dos desafios propostos, das pesquisas
e reflexões e dos passos do processo criativo (vide anexo).

- Registraram no “diário de ideias”, através de textos e imagens, as principais impressões e
propostas poéticas, artísticas e estéticas relacionadas ao tema e aos conteúdos estudados.


Experimentação Estética

- Produziram um desenho da rua em que moram, utilizando o ponto de fuga em relação a
linha do horizonte.
- Criaram coletivamente um projeto de uma performance utilizando o corpo, o globo terrestre
ou outras imagens, a música sugerida e o espaço (da escola e ou rua), explorando aspectos que
consideram importante sobre a realidade local e global.
- Criaram coletivamente um projeto de uma instalação aproveitando os materiais existentes na
escola e outros que tenham relação com a experiência de vida dos educandos.


Avaliação

-Auto avaliaram-se e avaliaram o arte-educador e todo o processo de ensino-aprendizagem,
baseados nos seguintes critérios: interesse, participação, criatividade, interação, observação,
cooperação, comportamento relacional, criticidade, apreensão do conteúdo, conduta pacífica,
senso estético, qualidade na divulgação, etc.
- Refletimos, discutimos e avaliamos as respostas perguntas desafiadoras feitas no início das
atividades do plano de ação.


Movimentação Cultural

- Expusemos as obras de arte produzidas, numa sala específica e no pátio da escola e na rua
próxima, para a apreciação da comunidade escolar.

5 - Organização da Turma
Este plano de ação será realizado pelo arte-educador em artes visuais com a participação
ativa, coletiva, colaborativa e interativa dos educandos do 9ª Ano da Escola Estadual Tereza
Helena Mata Pires (com aproximadamente 30 alunos com idade entre 14 e 16 anos),
localizada na Rua do Caju 6, no bairro da Boa Vista do Lobato da região suburbana da cidade
de Salvador-Bahia-Brasil.
Assim, para todos os momentos do plano de ação, nós tivemos a nossa disposição, para
vivenciar as experiências artísticas, estéticas e poéticas, duas salas: uma de projeção de
imagens e outra para a produção artística, pesquisa e apresentação, e também, para a
exposição das obras criadas pelos estudantes.

A turma em todos os momentos foi organizada em semicírculos na primeira sala para
visualizar as projeções e na sala de produção, os educandos ficaram dispostos em quatro e
quatro nas mesas para produzirem seus estudos artísticos e estéticos, criativos e poéticos.
Em todos os momentos, eles foram dispostos em semicírculos para visualizar as projeções.
para isso, ficaram dispostos em quartetos para produzirem seus estudos seus estudos artísticos
e estéticos, criativos e poéticos.

6 - Recursos
● Humanos:
Arte-educador em artes visuais e educandos do 9ª ano da Escola Tereza Helena Mata Pires.
● Materiais:
Para o primeiro momento - Consciência da Cultura Artística Visual (Imagética): Data
show, computador, cópias coloridas das obras “Falso Espelho” de René Magritte, aplicativo
e/ou programas de edição de imagens (Photoshop), revistas velhas, tesoura, cola, lápis
colorido, tintas, pincéis, lápis, borracha, papel ofício, pasta com textos referentes aos
conteúdos estudados, diário de ideias criativas.
2ªMomento Para o segundo momento - Consciência da Identidade Imagética Pessoal: Data show,
computador, celular, câmera fotográfica, impressora, aplicativo e/ou programas de edição de
imagens (Photo Grid) e de vídeos (Viva Vídeo), papéis coloridos (cartolina, duplex, presente,
couchê), tesoura, cola, molduras, transparência, pasta com textos referentes com os conteúdos
estudados, caderno de diário de ideias criativas.
Para o terceiro momento - Consciência da Identidade Imagética Sociocultural Local: Data
show, computador, celular, câmera fotográfica, caixa de papelão, revistas velhas, tesoura,
cola, lápis colorido, tintas, pincéis, lápis, borracha, tinta spray, chapa de raios-X, tinta látex,
pasta com textos referentes com os conteúdos estudados, diário de ideias criativas.

Para o quarto momento - Consciência da Identidade Imagética Sociocultural Global: Data
show, computador, celular, aplicativo de celular (Periscópio), globo terrestre, livros, sala
ambiente para expor a instalação, espaço na escola para a apresentação da performance, pasta
com textos referentes aos conteúdos estudados, caderno de diário de ideias criativas.

7 - Duração
O plano de ação se estendeu durante todo o ano letivo de 2015, o primeiro momento
aconteceu de março à julho para se apropriarem dos fundamentos das artes visuais e
aprenderem a ver com consciência e consistência.
E os outros três momentos (de agosto à novembro) para discutir e problematizar questões
sobre visualidades x identidades na perspectiva pessoal e sociocultural local e global, um mês
para realizar as experiências artísticas e estéticas de cada momento, juntamente com as
avaliações no decorrer do processo. Por último, a culminância se deu com uma exposição no
final do mês de novembro e início de dezembro.

8 - Reflexão Crítica de todo o Processo e Avaliação
Para Pougy, “a avaliação nas aulas de artes deve servir tanto para o arte-educador,
quanto para os educandos, para que eles reflitam sobre todo o processo de ensino e
aprendizagem”. (Pougy 2012, p.85)
Por isso, a avaliação em arte é um momento muito importante e ao mesmo tempo
muito complexo, pois avaliamos todo o percurso ou processo de uma produção que representa
a subjetividade dos educandos, suas potencialidades artísticas e estéticas, além da forma como
eles vivenciam e experimentam a sua cultura.
Com isso, Pougy (2012, p. 85), ainda afirma que “a avaliação deve ser processual”, ou
seja, realizada em vários momentos do processo. Com isso, para facilitar esta tarefa, o
processo avaliativo se deu na perspectiva processual e contínua, distribuída em avaliação
diagnóstica e auto avaliação, visando a qualificação da aprendizagem e não a quantificação
através de notas.
E para garantir esse intento, elegi alguns critérios artísticos e estéticos, como:
interesse, participação, criatividade, interação, observação, cooperação, comportamento
relacional, criticidade, apreensão do conteúdo, conduta pacífica, senso estético, qualidade na
divulgação, etc., que garantiu o monitoramento e possibilitou o julgamento dos resultados
com maior eficácia e justeza.
Para Ferreira (2014), a proposta é realizar uma avaliação reflexiva, uma análise do
outro e também de uma autoanálise, com foco na aprendizagem da experiência artística,

estética e poética e no produto, obra de arte, podendo ser discutido com os educandos nos
momentos de diálogo individual e ou coletivo.
É um momento oportuno para que o educador compreenda o que deu certo, errado e o
que precisa melhorar. E para que os educandos falem a respeito do que aprenderam, do que
acharam do processo, das facilidades e dificuldades que encontraram no percurso criativo e
das possibilidades futuras.
Como o plano de ação foi realizado em alguns momentos de forma individual e em
outros de forma coletiva e colaborativa, para garantir a efetividade do mesmo, foi necessário
estimular, observar e identificar o nível de comunicação visual, a forma como eles percebem a
construção das suas identidades (pessoal e sociocultural local e global) e o desenvolvimento
do processo de humanização das relações entre todos os envolvidos neste projeto.
Um dado interessante é que a temática da identidade, que está completamente imersa
em um campo mais amplo de subjetividade, mexeu muito com os referenciais imagéticos dos
educandos e que acabou, consequentemente, provocando a exposição das demandas pessoais
e socioculturais de cada um repensar dos processos de ressignificação de problemas e
conflitos relacionados a construção destas identidades.
Por isso, tive o cuidado e esforços maiores, como estabelecer um acordo mútuo de
convivência. Foi engendrado neste aspecto, antes que pudessem ocorrer quaisquer tipos de
situação constrangedora para as partes envolvidas. Assim, o cuidado maior se deu nos
momentos de socialização em que tive de incentivar proposições avaliativas positivas e
construtivas e nunca negativas e destrutivas, que segundo Iavelberg “não é pertinente nas
avaliações individuais e ou coletivas o esquema de juízos estéticos de bonito e feio, certo e
errado, ajeitado e desajeitado, etc.”. (Iavelberg 2014, p. 232)
A reflexão crítica se deu a partir da análise dos dados (observações, anotações e
registros) que foram coletados durante o processo de aplicação do projeto. Essa coleta de
dados foi realizada pela observação direta do comportamento em sala de aula anotada pelo
arte-educador/pesquisador, em um diário de ideias produzido pelos educandos e por mim,
pelos registros audiovisuais e também pelos mapeamentos culturais (avaliações diagnósticas).
O diário de campo ou “diário de ideia”, que em arte é conhecido como um portfólio
individual, onde os educandos registraram seu percurso poético, criativo, crítico e estético,
contando as facilidades e dificuldades na execução e produção artística vivenciados na
experiência estética deste plano.
A observação foi feita com o fim preliminar de entender o que realmente está
ocorrendo neste contexto, com relação à situação problemática do uso da imagem e as

consequências na construção das identidades dos estudantes. Após todas essas observações,
das ocorrências em sala de aula, no decorrer das atividades propostas, a seguir, fiz uma
análise desses dados com o fim de interpretá-los e sintetizá-los avaliativamente.
O primeiro passo foi fazer um levantamento das necessidades da clientela discente,
através de um mapeamento cultural (avaliações diagnósticas), para avaliar o contato prévio
com as artes visuais, os conteúdos concernentes a este componente, a relação com as outras
linguagens de artes e o entendimento deles sobre a importância, o uso e o poder da imagem
sobre o comportamento identitário deles.
Durante a realização do plano de ação, recorri à observação direta e ao processo de
mediação cultural, que foram as perguntas mediadoras relacionadas à temática investigada,
refletida e aprendida, além da avaliação processual e da auto avaliação no final de cada
atividade dos momentos vivenciados.
Assim, todo o processo avaliativo na perspectiva contemporânea do ensinoaprendizagem de arte presumiu que os educandos realizassem o contato com as experiências
artísticas e estéticas na escola e fora dela, para serem avaliados nos eixos de aprendizagem
significativa, sensível, poética, crítica e criativa. Baseado no tripé da abordagem triangular:
apreciar e ler as obras de artes, refletir sobre arte e seu contexto histórico e fazer e criar arte
na escola, acrescido do eixo conhecer arte, que é o apropriar-se dos fundamentos básicos das
artes visuais.
Enfim, os estudantes passaram pela experiência artística e estética relacionada à
temática da identidade, tendo a oportunidade de realizar atos de autoria, refletindo e
(re)criando símbolos que os referenciavam e os referenciam em seu cotidiano.
Durante a vivência de cada momento, observei que nem sempre foi confortável para
eles tangenciar o assunto e expressá-lo, mas a arte pelo poder sintético, possibilitou a chance
de compreensão da (des)construção e transformação das identidades, através do diálogo com
as imagens de forma mais integrativa.
Pensar sobre identidades de forma problematizada, refletindo os preconceitos,
estereótipos e formas de convivência social que seja proativa para todos, consequentemete,
provoca identificações e estranhamentos. Uma vez que o papel da arte e das imagens é este
mesmo, de ajudá-los a questionar os padrões e as ditas “normalidades” de comportamento. O
estranho seria se neste contexto de construção de identidades fragmentadas, eles não tivessem
dificuldades de lidar com estas experiências.
Somos marcados todos os dias pelas diversas possibilidades identitárias, influenciamos
e somos influenciados, e as imagens contribuem para fortalecer aspectos positivos e/ou

negativos por cada uma delas. Desse modo, pensar sobre a própria existência e as
representações que sustentam o ser, o estar e o conviver no mundo, através da arte na escola,
por mais que seja difícil e complexo, não pode deixar de ser oportunizado.
E mesmo com todas as dificuldades externas e internas, individuais e ou coletivas,
penso que os educandos da turma do 9ºano da Escola Estadual Tereza Helena Mata Pires
saíram desta experiência marcados esteticamente. Com a vontade, cada qual em seu percurso
próprio, de fazer arte e de repensar sobre o poder da imagem (quanto a sua importância e
impacto) na (des)construção e transformação dos processos identitários de si mesmos, dos
outros e na forma como esta situação reverbera na realidade local e global e vice-versa..

1º Momento - Consciência da Cultura Artística Visual (Imagética)
Para avaliar a forma como os educandos desenvolveram a consciência da cultura
visual ou imagética, observei o nível de compreensão deles sobre a importância e a utilização
da imagem no cotidiano escolar e fora dele, como ferramenta de comunicação e expressão
artística e do entendimento dos discursos que estas carregam e na forma como interfere na
construção das identidades deles.
Outra possibilidade de avaliação foi através dos conhecimentos que fundamentam a
alfabetização artística visual e da sensibilidade estética, já que o objetivo geral deste plano de
ação foi ajudá-los a desenvolver um olhar educado, na aprendizagem do saber ver.
O que foi claramente avaliado, dentro dos critérios anteriormente citados, foi a
maneira deles conhecerem, lerem, contextualizarem e criarem as imagens de forma
consistente, sensível, reflexiva, consciente, crítica e criativa. Pelos dados coletados, pude
inferir que os educandos neste sentido, tiveram uma boa receptividade dos conteúdos
propostos, consegui atingir a zona de interesse deles, pois a capacidade de atenção foi elevada
consideravelmente.
Atribuo este intento a possibilidade de apropriação e entendimento de que a imagem é
uma excelente ferramenta de comunicação e expressão e também porque que partimos de um
processo de escolhas dos seus percursos criativos e de investigação das imagens cotidianas e
dos conteúdos inerentes à elas.
Apesar da dificuldade deles lerem, contextualizarem e produzirem as imagens, com os
novos conhecimentos apreendidos associados aos conhecimentos prévios, fez com que eles
compreendessem que os conteúdos propostos fossem visíveis por eles, já que conseguiam
criar de forma mais progressiva e dentro de um esquema mais autoral.

Baseados na sugestão de Iavelberg (2003, p.10), compreendi que quando os educandos
falam, escrevem sobre arte ou fazem seus trabalhos artísticos, eles realizam atos de autoria,
com sua marca pessoal. E deixar registrados suas marcas no tempo e no espaço faz com que
educandos e arte-educadores gostem de ensinar e de aprender arte.
Percebi nos relatos individuais e coletivos que ao conhecerem a arte como
manifestação do seu cotidiano e que os fundamentos dos conhecimentos das artes visuais
davam uma segurança maior no processo de produção, leitura e contextualização das imagens,
os educandos sentiram que poderiam criá-las com mais desenvoltura e consciência da sua
realidade.
Penso que ao se apropriar destes conhecimentos de comunicação visual, os educandos
sentiram-se empoderados e conseguiram cada um a seu modo e ao seu tempo, a construção de
uma visualidade, que penso ser um olhar que domina os conhecimentos básicos que
fundamentam o componente de artes visuais, que segundo Alvares (2010), este olhar:
É um olhar mais apurado para a decodificação e a crítica, um olhar revelador que
denuncie as mensagens embutidas nas imagens – principalmente naquelas que
pretendam impor e moldar valores nos nossos comportamentos – um olhar seletivo
que perscrute o que realmente faz sentido para a nossa existência, um olhar que
desvele as aparências e revele o oculto.

Pelos relatos avaliativos orais e escritos, eu tenho consciência que nem todos os
educandos conseguiram sair de um olhar ingênuo, passivo e superficial, porém tenho a certeza
que foram despertados para observarem e verem as imagens com um olhar mais atento,
sensível, crítico e significativo do que eles estavam habituados a ver (alguns conseguiram
chegar até ao nível de estabelecer um significante), sejam as imagens vistas em seu cotidiano,
quanto as imagens artísticas e as publicitárias.
2ªMomento - Consciência da Identidade Imagética Pessoal
Para avaliar a forma como os educandos desenvolvem a consciência da identidade
imagética pessoal para aprenderem a reconhecer e a valorizar a própria autoimagem/
autoestima/ autoconhecimento/ autocuidado/ auto aceitação até chegar ao auto amor. Observei
atentamente o comportamento deles (o antes, o durante e o depois) expressos subjetivamente
nas imagens produzidas pela técnica de autorretratos (selfies) e também pelos retratos.
As imagens produzidas anteriormente ao estudo deste momento deram a dica de quais
caminhos eu deveria seguir do ponto de vista metodológico e os educandos do ponto de vista

expressivo. Estas imagens eram feitas com certa preocupação estética, mas sem nenhum
cuidado com o discurso e as simbologias e referências apresentadas.
Neste momento, essa era a minha maior preocupação, já que a maioria destas imagens
sempre são expostas nas redes sociais, sendo assim a ideia era fazer com que eles
problematizassem o uso das imagens pessoais e compreendessem o quanto estas poderiam
representar aspectos positivos e ou negativos sobre a própria (auto)imagem dos educandos e
depor a favor ou contra o comportamento e a dignidade deles, enquanto pessoa humana.
Neste contexto, foram propostas atividades reflexivas sobre a construção da identidade
de cada um dos educandos, através do estudo da produção de imagens e autoimagens feitas
por artistas no decorrer da história da arte, principalmente sobre as produções contemporâneas
em que os artistas criam suas autoimagens baseadas em conceitos, ideias, sentidos, etc.
Atualmente, há um fascínio dos adolescentes pela produção da (auto) imagem, sendo
assim, ajudar os educandos a perceberem os conceitos de representação, a diversidade de
percursos de criação escolhidos e o cuidado com que os artistas produzem suas (auto)
imagens, foi uma estratégia inicial importante para que eles investigassem, vivenciassem e
construíssem o seu próprio percurso criativo para a produção das suas selfies.
Assim compreender a construção de uma identidade, depende dos posicionamentos e
identificações socioculturais. Por isso é um tanto complexo para ser trabalhado em sala de
aula, justamente porque envolve também a sobreposição com a subjetividade dos indivíduos,
mas, não pode deixar de ser trabalhado. Neste sentido, Martins e Tourinho/ Coelho nos dizem
que “a construção do eu, é um processo subjetivo de constituição identitária, apresenta-se
como uma complexa, dinâmica, histórica, isto é, uma construção cultural”. (Martins e
Tourinho/ Coelho 2010, p.105)
Portanto, neste processo de formação cultural, cada educando deveria perceber-se
únicos em suas singularidades, mas ao mesmo tempo compreender que a sua identidade é
fruto da interação como outros seres humanos e com o meio em uma diversidade.
Este momento, enfim, teve o intuito de avaliar como os educandos poderiam refletir sobre o
que “quem eu sou?”; “o que sou e o que aparento ser?”; “como me vejo e sou visto?”, sobre
fatores hereditários, pessoais e socioculturais que influenciam o comportamento deles. Se há
unicidade, fragmentação, continuidade ou hibridação nas formas de ser e estar no mundo, da
compreensão de que somos unidade na diversidade e de que forma eles poderiam desenvolver
uma autoimagem positiva, através da auto percepção, do autoconhecimento, da autoestima, do
autocuidado até chegar as possibilidades de auto amor.

Pude avaliativamente constatar que os educandos apresentaram várias respostas frente
às experiências artísticas e estéticas em suas falas e escritas deste processo: a maioria dos
educandos que já haviam vivenciado esta experiência de auto percepção em seu cotidiano e já
vinham desenvolvendo um processo de construção de suas autoimagens, mas sem refletir
sobre o desenvolvimentos do processo de autoestima, autoconhecimento, autocuidado, auto
aceitação.
Com esta experiência passaram a ter bastante interesse no conteúdo atitudinal e
ampliaram também o repertório artístico visual, conseguindo compreender que as imagens
artísticas ou convencionais, que são apresentadas dentro e fora das redes sociais carregam um
universo visual de significados e sentidos, e que eles deveriam produzir as selfies com mais
consciência, consistência e cuidado.
Teve uma aluna “x” que declarou que as mulheres, principalmente, deveriam
compreender esta importância para não prejudicar a sua imagem e comportamento nesses
meios. Já três educandos, cada um com motivos diferentes, mesmo tendo decidido no coletivo
sobre a necessidade de se trabalhar este assunto, resistiram em produzir as selfies.
Um educando, mesmo se negando a fazer inicialmente, participava das aulas e no
decorrer do processo resolveu produzi-las; a justificativa dada foi de que ele não gostava de
selfie e nem de ser fotografado, mas ao ser avaliado, entramos na discussão sobre o que
poderia explicar este comportamento e ele mais os colegas chegaram à conclusão de que a
estima dele era baixa e que ele necessitava fazer investimentos maiores na autoimagem e no
autoconhecimento para aumentá-la.
Um outro educando passou a ser resistente às aulas, antes era um estudante de
comportamento exemplar, mas que resistiu o tempo todo a participar das experiências
propostas, faltava muito as aulas e chegou a ser agressivo nas negativas de não produzir as
selfies. Contudo, não o obriguei, deixei-o à vontade, na expectativa dele mudar de
comportamento, e o que posso dizer de forma avaliativa, é que ele deve ter algum problema
muito sério com a construção da sua própria autoimagem/autoestima.
Já um outro educando, resistiu por questões comportamentais, há uma suspeita de que
ele estivesse envolvido com a criminalidade na comunidade e expor a imagem dele, mesmo
que seja na escola ou nas redes sociais, seria uma ferramenta que poderia depor contra ele,
que na verdade é um medo que ele carrega de ser denunciado, justamente pela imagem. Este
estudante faltava muito às aulas e um dia em que seus colegas estavam produzindo, me
perguntou qual era de fato o objetivo da produção de autorretratos e eu o informei que era
uma experiência artística para compreenderem o uso cuidadoso das autoimagens e que ele

poderia fazer também. Ele inicialmente negou, mas no final, com a ajuda de uma colega,
acabou fazendo ao menos uma delas.
Quanto a avaliação do eixo conhecer, os educandos já tinham uma certa aproximação
com a temática, porém, de uma forma mais prática que teórica. Neste quesito eles tinham
conhecimentos superficiais e necessitavam investigar e apropriar de forma mais elaborada e
aprofundada as questões conceituais concomitante ao eixo contextualizar, que permitiu que
eles compreendessem o contexto histórico da produção de retratos e autorretratos, desde a
pré-história até os dias de hoje, na contemporaneidade.
Já no eixo apreciar/ler os educandos conseguiram fazer uma leitura mais abrangente,
relacionando muito bem os contextos de cada época em que os artistas produziram seus
(auto)retratos e assim, conseguiram relacionar à forma como eles produziam no decorrer de
cada período, e o interesse se tornou maior com as técnicas mais contemporâneas de produzir
autorretratos.
Com os eixos fazer/produzir/criar como educandos, eles puderam conhecer todas as
possibilidades técnicas de produção de retratos e autorretratos e assim escolheram as técnicas
da fotografia e do vídeo arte, que seriam mais condizentes com as condições materiais e
facilidade de domínio técnico de cada um, que eles haviam espontaneamente apreendido e
ampliado a partir da experiência proposta.
3º Momento - Consciência da Identidade Imagética Sociocultural Local
Para avaliar a forma como os educandos desenvolvem a consciência da identidade
imagética sociocultural (local) para aprenderem a desenvolver a cidadania, o respeito e o
cuidado com os outros. Foi necessário também observar o comportamento dos educandos,
percebendo a maneira como eles lidavam e refletiam com as referências e as influências que
carregam das pessoas com as quais convivem e formam o processo identitário sociocultural
deles. E também das possibilidades deles repensarem a maneira de transformarem o espaço
público de forma crítica e proativa a partir dos estudos estéticos e artísticos da intervenção
urbana/arte urbana, como a utilização da técnica de grafite.
Esta avaliação se deu no nível de compreensão do estudo e da aprendizagem
colaborativa em que as representações imagéticas e as referências visuais pudessem contribuir
para a maneira de serem e estarem no mundo, independe do compartilhamento das
representações de tantos outros que vivem e convivem diariamente no contexto sociocultural
local (regional e nacional).

Numa avaliação prévia pude perceber que os educandos faziam pouca ideia de que
eles eram a soma de tantos outros, então o intuito maior era de fazê-los conscientizar-se das
relações intrínsecas entre eles, as pessoas e o ambiente que os cerca.
De acordo ao ambiente sociocultural em que eles vivem, compreendi avaliativamente
que as imagens percebidas e representadas pelos educandos, funcionavam como referências
provenientes da cultura da criminalidade e da violência e também das relações conflituosas
dos grupos familiares normalmente desestruturados. Na escola é que pude perceber o quanto
eles reproduzem estes tipos de comportamentos muitas vezes agressivos, violentos,
destrutivos e desinteressados em relação a si, aos outros e principalmente para com os
estudos.
As propostas das atividades no início deste momento, também guardam relação direta
com o momento anterior, proporcionando para os educandos experiências positivas, através
de manifestações artísticas que pudessem fazer com que eles compreendessem que a relação
entre todos os indivíduos é fundamental para a sobrevivência e para a formação da identidade
pessoal, social e cultural de todos.
Por isso, neste aspecto observei que os educandos tiveram muita dificuldade de
desenvolver a capacidade de alteridade, ou seja, de se colocar-se no lugar do outro, e também
de buscar pessoas e/ou instituições da comunidade que funcionassem como referências
positivas para eles.
Uma outra possibilidade avaliativa, foi proporcionar aos educandos o desenvolvimento
da cidadania, neste aspecto, independente deles ainda estarem iniciando a construção de
valores socioculturais, eles conseguiram identificar facilmente os problemas da comunidade e
também de pensar em possíveis soluções para todos, fazendo com eles pudessem deixar do
comportamento de passividade para um de atividade e de proatividade e começar a fazer algo
para transformar os problemas da própria comunidade.
Com Martins e Tourinho/ Miranda (2009), constatei que a produção da subjetividade,
identidade, conhecimento, cidadania, se realiza não somente nas salas de aula e nos ateliês,
mas também, cada vez mais, em diversos outros espaços públicos das cidades e nas
instituições culturais e artísticas em geral. Porém, eu percebi também que as atividades
artísticas e estéticas, embora tenham facilitado esta postura ativa e de exposição das ideias em
um local externo à escola, na pratica cotidiana eles não haviam desenvolvido essa postura e
isso demandaria e demanda muito tempo para eles desenvolverem uma atitude mais segura e
proativa.

Enquanto arte-educador percebi que ao considerar a formação da cidadania dos
educandos, uma preocupação deveria ser relevante, pois ao apresentar e sugerir provocações
os conhecimentos deveriam estar relacionadas as experiências artísticas e estéticas das
pessoas e do cotidiano local onde elas ocorrem e não somente das produções artísticas
exclusivamente ditas como eruditas e tradicionais consagradas.
Como desde os tempos mais remotos, aos artistas já utilizavam o local habitado como
fonte de inspiração artística, tive que propiciar na escola e na comunidade dos educandos a
disponibilidade dos espaços para eles se expressarem e se preocuparem com os problemas da
comunidade/sociedade.
Nesta situação, observei também que os educandos abraçaram a oportunidade como
bastante afinco e se sentiram entusiasmados, empoderados e interessados em intervir de forma
criativa nas mudanças do espaço comunitário e isso contribuíram para que eles pudessem
compreender a força da coletividade, já que as atividades de intervenção também foram
construídas por eles de forma coletiva, justamente para facilitar e enriquecer as possibilidades
de troca.
Assim como os educandos estavam tendo acesso aos conhecimentos artísticos
contemporâneos, a ideia é que eles também tornassem a arte acessível para todos, espalhando
arte nos muros da escola e nos postes da comunidade, divulgando uma arte que fala da
identidade sociocultural local, caracterizada essencialmente pela forma como os educandos se
veem na síntese de tantos outros, buscando sempre referências que sejam agregadoras de
positividade para a construção da sua identidade.
No que tange o eixo conhecer, os educandos já tinham uma aproximação com a
temática, porque já vivem as problemáticas em seus cotidianos. Neste quesito eles tinham
conhecimentos mais práticos do que teórico, necessitavam investigar e buscar subsídios
teóricos para poder expressar-se com mais segurança. No caso do grafite o apoio do grafiteiro
da comunidade foi fundamental para a síntese da teoria-prática.
No eixo contextualizar, os estudantes pesquisaram tanto no contexto local mais
próximo, no caso a comunidade e a cidade de Salvador, quanto em outras cidades brasileiras e
em outros países, artistas e técnicas de intervenção urbana, em especial o grafite e refletiram
sobre como estas possibilidades artísticas e estéticas recebem a influencia dos movimentos de
rua, da crítica, dos questionamentos e da denúncia das problemáticas socioculturais.
Já no eixo apreciar/ler os educandos conseguiram fazer uma leitura bastante dinâmica,
compreendendo muito bem as possibilidades da expressão dos artistas de rua, em que as
intervenções urbanas fazem pensar mais sobre os problema e soluções para a sociedade.

Já no eixo fazer/produzir/criar como educandos, eles puderam conhecer todas as
possibilidades técnicas de produção das intervenções urbanas e assim escolheram a técnica de
grafite e cartaz que seriam mais condizentes com as condições materiais, a vivência e
facilidade de domínio técnico deles. A novidade para eles foi a produção coletiva, que teve o
intuito deles compreenderem que a união, a coletividade fortalece melhor os laços de luta e de
proatividade.
4º Momento - Consciência da Identidade Imagética Sociocultural Global
Para avaliar a forma como os educandos desenvolvem a consciência da identidade
imagética sociocultural (global) para aprenderem a criar uma visão de mundo perspectivada,
foi necessário fazê-los compreender que o mundo e nós somos unidades na diversidade. Esta
avaliação se deu na forma como observei o nível de compreensão deles em relação aos
acontecimentos mundiais que poderiam influenciar no comportamento local e vice-versa.
Desse modo, na avaliação diagnóstica pude perceber que os educandos estavam a par
dos acontecimentos que surgem o tempo todo no mundo, o que eles não tinham noção é de
como isso afeta todas as culturas nacionais (locais), através do intermédio dos meios de
comunicação de massa e da cultura digital que nos impõe experiências culturais
homogenicamente construídas, compartilhadas e virtualizadas. Para que eles compreendessem
este intento trabalhamos com o livro “Zoom” de Istvan Banyai e discutimos as influências
direta e indireta destes acontecimentos, as mudanças de perspectivas e a necessidade de usar o
zoom de longe e perto para entender o cotidiano global e local.
E para trabalhar com a realidade global em relação à local e vice-versa, seus pontos de
vistas e a forma como os educandos constroem uma visão de mundo, saindo de uma
monovisão para uma cosmovisão, recorri ao do estudo estético e artístico da perspectiva e das
ações contemporâneas híbridas, como a performance e também da instalação, utilizando os
meios tecnológicos.
Investi em temas que tratem as imagens de uma cultura global, o que pode possibilitar
a chance dos educandos refletirem sobre seu impacto, poder e mudança em várias instâncias.
E isso foi o que ocorreu durante este momento, eles tiveram a oportunidade de discutir e
refletir sobre temas atuais, por exemplo: os ataques terroristas dos grupos islâmicos a países
ocidentais tidos como inimigos, as mudanças climáticas em várias regiões do planeta, os
acidentes ambientais, as guerras, preconceito e discriminações entre povos e comportamentos
culturais, etc.

Ratifico que o principal objetivo momento foi trazer para o cotidiano escolar os temas
que aponta para a reflexão das constantes mudanças das identidades dos indivíduos e das
sociedades em todo o planeta, que não podem escapar as redes de interdependência das forças
econômicas, politicas e socioculturais em que estamos cada vez mais enredados.
Por isso que, parafraseando Charréu (2012) posso afirmar que os conteúdos
tradicionais dos currículos escolares ainda insistem em resgatar uma difusa identidade
coletiva, suspostamente ainda existente em cada povo, já não oferece para os jovens atrativos
intelectuais, justamente porque eles se veem, de forma crescente como atores e
simultaneamente são “testemunhas” de um tempo global complexo que procuram
compreender e cujos sinais chegam como miríades de imagens veiculadas pelos aparatos
midiáticos que os circundam e que eles sabem manejar como ninguém.
Do ponto de vista do tema transversal, a ideia é fazer com eles transitem entre o micro
e o macrocosmo, percebendo o que está longe e perto - perto e longe, e o que eles podem
realizar para enfrentar, resistir e transformar estas realidades, ao menos do ponto de vista
artístico e estético.
Mesmo com todos os percalços que nos tivemos pelos feriados coincidirem com as
aulas deste momento, nós conseguimos aprender a lidar com as intempéries e imprevistos e
tivemos o auxílio do professor de educação física que em um primeiro momento orientou os
educandos na elaboração da performance.
O mais interessante deste momento, foi os educandos refletirem sobre os pontos de vistas de
cada um e as possibilidades de ver a mesma coisa de forma ampliada, que defendo aqui, como
o olhar perspectivado. Este exercício de ver em vários ângulos, de colocar-se no lugar dos
outros e das situações, de desenvolver a capacidade de alteridade chamou muito à atenção dos
estudantes e despertou o interesse deles em perceberem o mesmo mundo de formas diferentes
e com isso, aprenderem que podemos resolver os nossos problemas assumindo novas
perspectivas éticas.
No eixo conhecer, os educandos tinham uma aproximação com as temáticas, porque as
informações que acontecem no mundo circulam de uma forma instantânea em seus aparatos
digitais, mas não tinham conhecimentos sobre os conteúdos artísticos provocados e sugeridos
pelo arte-educador. Perspectiva, performance e instalação acabou virando um fator de
curiosidade para eles um desafio muito intenso de pesquisa.
No eixo contextualizar, os estudantes pesquisaram performances e instalações
provenientes do contexto local mais próximo, a cidade de Salvador, quanto as produções de

artistas de outras cidades brasileiras e de outros países do mundo, partindo do local para o
global e do global para o local e quais referências poderiam remetê-los
Com o eixo apreciar/ler os estudantes conseguiram fazer uma leitura bastante
dinâmica, compreendendo muito bem as possibilidades de hibridação tanto das propostas
performáticas, quanto das instalações em relação à liberdade do artista ao executar a
apresentação e ao ocupar um tempo-espaço com uma obra tridimensional, onde o corpo, os
gestos, as palavras, os movimentos, o canto, o visual e os sons passam a ser ações
possibilidades artísticas provocativas.
Já no eixo fazer/produzir/criar como educandos, não tinham experiência com este tipo
de elaboração, ficaram em um dado momento, temerosos e sentiram dificuldades para criar
coletivamente, por conta da novidade da provocação, do arsenal de ideias, das possibilidades
de escolha e da decisão para conectar materiais, técnicas, etc., nunca antes explorada por eles.
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Mapeamento Cultural (Avaliação Diagnóstica)

1- Qual o seu nome completo?
2- Qual a sua idade e data de nascimento?
3- Qual a sua série/ano e turma?
4- Qual a nome da sua escola?
5- Qual o bairro em que você mora?
6- O que é arte para você?
7- Para que serve a arte?
8- Quais são as linguagens (tipos) de Arte?
9- Quais são as experiências artísticas que você percebe e pratica no seu
cotidiano?
10- Você pensa que a arte é importante para a sua e as nossas vidas,
justifique-se?
11- O que você compreende por estética (experiência estética)?
12- Você conhece algum(a) artista? Qual arte ele(a) realiza?
13- Diga o nome de uma ou mais artistas que você se identifica? Justifique
a(s) escolha(s).
14- Existe algum(a) artista em sua família? De qual linguagem?
15- Para você qual a função de um artista na sociedade?

16- Você frequenta alguma atividade artística fora da escola? Como e em
qual espaço é realizada?
17- O que você conhece sobre atividades culturais e artísticas que acontece
em sua comunidade? Como ficou sabendo dessas atividades?
18- Você conhece ou costuma frequentar os espaços culturais da cidade
(museu, galeria de arte, centros culturais, teatros, cinemas, etc.)? Em
caso positivo, quais? Com que frequência costuma ir para estes espaços?
19- Como você percebe a arte dentro da sua escola?
20- O que você aprendeu nas aulas de arte, durante a sua vivência escolar?
21- O que você gostaria de aprender nas aulas de arte (artes visuais)?
22- Você pensa que enxergar, ver e olhar se configura como a mesma
coisa?
23- O que é criatividade para você?
24- Você se acha uma pessoa criativa? Explique como e em quais
circunstâncias?
25- O que é imagem para você?
26- Como você vê a presença das imagens em seu cotidiano e como você as
utiliza?
27- Você acha que conhece bem aquilo que vê?
28- O que você precisa para criar uma imagem?
29 - Qual a visão que você tem de si, dos outros e do mundo?
30 - As coisas da vida só têm um ponto de vista ou vários pontos de vistas?
31 - Você pensa que através da arte (artes visuais) você teria condições de
ampliar a percepção (visão) de si, dos outros e do mundo?

Rene Magritte - O Espelho Falso (The False Mirror)

Visão do Tempo – Richard Leão / Intervenção em arte digital, produzida, a
partir da obra “Falso Espelho” de René Magritte, pelo educando Ricardo
Araújo do 9ªano da Escola Estadual Tereza Helena Mata Pires.

Avaliação Diagnóstica (Identidade Imagética Pessoal)
1-

Qual a função do retrato, ou seja, para que serve?

2-

Por quais motivos você acha que os artistas se (auto) retratavam? E

você, quais motivos te levariam para isso?
3-

Qual a diferença entre retrato e autorretrato?

4-

Quais as formas artísticas de se fazer retratos e autorretratos?

5-

Você já foi retratado ou gosta de se autorretratar? Como e em quais

ocasiões?
6-

Com qual técnica artística você gostaria de se autorretratar?

7-

Você sabe o que é autoconhecimento e já praticou alguma técnica

para se autoconhecer?
8-

Como você se auto percebe, tem o hábito de se olhar no espelho e

conversar consigo mesmo?
9-

Você sabe o que é a técnica de vídeo arte? Já produziu algum vídeo

caseiro ou profissional?
10-

Como vão a sua autoimagem e a sua autoestima? É alta, baixa ou

oscila?
11-

Você se ama? Como fazer para se amar mais e melhor?

12-

Quais são os padrões de beleza que existem impostos na nossa

sociedade?
13-

Você tem o hábito de expor suas imagens nas redes sociais, por quais

motivos?
14-

O que você pensa sobre as selfies, em que as pessoas expõem as suas

vidas até mesmo ao perigo?
15-

Quais cuidados devemos ter ao produzir uma selfies?

Avaliação Diagnóstica (Imagem Sociocultural Local)

1-Como você vê os outros, qual imagem você faz dos familiares, amigos,
afetos, parentes, aderentes, etc.?
2- Como você acha que os outros veem você, qual imagem eles fazem de ti?
3- Como a imagem dos outros interfere na minha (auto)imagem?
4- O que eu carrego consigo (imageticamente falando) que veem dos
outros? Explique-se!
5- Como você percebe a sua realidade sociocultural: na comunidade, na
cidade, etc.?
6- O que você pode fazer para transformar as situações que te desagradam
neste contexto?
7- Quais povos contribuíram para a formação sociocultural do povo
brasileiro? Qual destas matrizes você mais se identifica?
8- O que você precisa fazer pra ser um cidadão ativo, participativo
socioculturalmente?
9- Quais são as técnicas artísticas de intervenção urbana?
10- Você acha que há diferenças entre: arte de rua, arte pública, arte
urbana e ou intervenção urbana?
11- O que é a técnica de grafite e quais materiais se utiliza para produzi-lo?
12- Você já observou algum grafite em sua comunidade e ou cidade?
13- Você conhece algum grafiteiro da sua comunidade? Qual o nome dele?
14- Você sabe a diferença entre o grafite e a pichação?
15- Você já fez alguma intervenção artística nas ruas do bairro ou cidade?
16- O que gostaria de fazer artisticamente para interferir nos espaços
urbanos?

Intervenção Urbana com Cartaz Artístico, nos postes das
ruas próximas à escola e a casa dos educandos, registrando
pessoas da comunidade que são referências positivas para
eles.

Avaliação Diagnóstica (Imagem Sociocultural Global)
1- O que é o “zoom”?
2- Como você aplicaria o zoom em sua vida? Em quais momentos?Como
você vê os outros, qual imagem você faz dos familiares, amigos,
afetos, parentes, aderentes, etc.?
3- Como você vê o mundo, de longe ou de perto? Como você se vê no
mundo, de forma pequena ou grande?
4- Você acha que a vida social, mediada pelo mercado de estilos,
tendências, lugares e imagens da mídia, TV, internet e vários sistemas
de comunicação globalmente interligados, influenciam e interferem
nas identidades das pessoas, que acabam se desvinculando das suas
características locais de tempos, lugares, histórias e tradições?
5- O que é perspectiva e quais são os seus tipos?
6- O que é perspectiva de vida, objetivos ou propósito de vida, você
pensou nisso algum dia?
7- O que é um olhar perspectivado e como elaborar um?
8- Como sair da monovisão para uma cosmovisão da vida?
10-Da sua janela, ou seja do seu mundo local, como você percebe e vê o
mundo, globalmente falando e vice-versa?
11-O que é performance ou happening?
12- Qual a semelhança e a diferença entre performance ou happening?
13- O que é instalação artísticas?
14- Qual local das escola seria interessante para montar uma instalação
artística?
15- Quais materiais e recursos poderíamos aproveitar da própria
unidade escolar e das nossas casas para construir uma instalação e fazer
uma performance, questionando as coisas que estão fora da ordem no
mundo?

Instalações Artísticas Locais, Nacionais e Internacionais

1ª a Direita Acima: Ongoing – Douglas Gordon
2ª a Direita Abaixo: Cânone - Marepe
3ª a Esquerda: Tropicália – Hélio Oiticica

Instalação Artística: Construíndo um novo amanhã?

Performances Locais, Nacionais e Internacionais

1ª a Direita Acima: Cegos do Coletivo Pi
e Desvio Coletivo de Performance.
2ª a Direita abaixo: Marina Abramovic Artista Presente!
3ª a Esquerda: O Corpo Perturbador Edu . Oliveira.

Imagens pesquisadas e utilizadas para criar a Performance
Artística ( Manifestação) intitulada de: “Alguma coisa está fora
da ordem: a vida sobreviverá?” – Criação Coletiva dos educandos
do 9ªano da Esc. Tereza Helena Mata Pires.

Artes Visuais
As Artes Visuais é uma das linguagens de arte, que trabalha com os elementos
visuais que carregam uma série de informações e que nos leva ao estudo das
imagens. Como o próprio nome diz, refere-se às manifestações artísticas que
envolvem o sentido da visão, sendo que a visão é o sentido que mais utilizamos
cotidianamente, mas é importante lembrar que não vemos somente com os olhos,
os cegos, por exemplos veem com o corpo todo e de uma forma ou de outra, todos
nós também, ao menos deveríamos ser convidados a ver com todo o corpo.
Atualmente, as Artes Visuais são assim denominadas, antes era chamada de Artes
Plásticas, estas fazem parte de uma linguagem específica da arte que envolve o
uso dos elementos estéticos visuais, que chamamos de visualidade, que ajuda aos
indivíduos a perceberem e ampliarem a visão de si, do outro e do mundo.
Vivemos numa era em que a vida está inundada das imagens: imagens de
computador, televisão, cartazes publicitários, celulares, ruas, casas, etc. imagens
estas criadas pelos homens para comunicar, expressar ideias, registrar momentos,
despertar interesses, gerar emoções. Neste cenário, conhecer os elementos que
compõem a linguagem visual torna-se importante para compreender melhor não
só as artes, mas também o mundo em que vivemos.
Para Fayga Ostrower, as imagens são portadoras de comunicação artística por
meio da distribuição espacial dos elementos visuais. E para compreender as artes
visuais é preciso aprender a ver, ir além do ato de enxergar. É necessário utilizar
a sensibilidade e a inteligência, combinado com os conhecimentos anteriores da
nossa memória visual para desenvolver a inteligência visual e as potencialidades
artísticas, estéticas, criativas e poéticas.
A Alfabetização Visual pode ser compreendida quando os indivíduos aprendem a
observar, a conhecer, a refletir, a questionar, interpretar e a utilizar e a
ler/interpretar os códigos que sustentam esta área de conhecimento, que são os
elementos visuais básicos/formais (ponto, linha, forma, cor, etc.); os elementos
secundários compositivos (ritmo, movimento, equilíbrio, etc) e os elementos
vivenciais/contextuais (temas, mensagens, história, biografia, etc.).
A Alfabetização Visual vai além da questão de gosto ou não gosto das imagens, sei
ou não sei utilizá-las, mas, se refere também a forma como compreendemos o
poder de manipulação das imagens, na forma como nos são apresentadas, dentro
de um contexto sociohistórico e cultural. É preciso que se aprenda e compreenda
o sistema de representação visual da sua cultura local e global (como se
influenciam) e possa se expressar por meio dele.

Arte Contemporânea (Características)
A Arte Contemporânea ou Arte Pós-Moderna é uma tendência artística que surgiu
na segunda metade do século XX, mais precisamente após a Segunda Guerra
Mundial, por isso é denominada de arte do pós-guerra. Prolonga-se até aos dias
atuais, período esse denominado de pós-modernismo, propondo expressões artísticas
híbridas e diversas, construídas não mais necessariamente com o novo e o original:
- Caracteriza principalmente pela liberdade de atuação do artista, que não tem mais
compromissos institucionais que o limitem, as obras passam a ter sentido personal
para os artistas.
- Tudo pode ser arte e que todos podemos ser artistas, sentencia os artistas
contemporâneos.
- Os materiais passam a ser os mais diversificados possíveis, vai além dos materiais
tradicionais: o uso de meios tecnológicos e de objetos do dia-a-dia tornam-se
possibilidades de criação de obras de arte.
- Os artistas passam a questionar a própria linguagem artística, a imagem em si, a
qual subitamente dominou o dia-a-dia do mundo contemporâneo;
- O criador se volta para a crítica de sua mesma obra e do material de que se vale
para concebê-la e o arsenal imagético ao seu alcance.
- Realiza um mix (trânsito) de vários estilos, diversas escolas, linguagens e técnicas
artísticas;
- É uma arte híbrida, ou seja, faz conexão e inter-relações com as diferentes áreas do
conhecimento (linguagens artísticas e não artísticas).
- É uma arte engajada com as questões cotidianas, em todas as instancias: o corpo, a
política, a ecologia, a ética, as mídias tecnológicas, identidade, tempo, espaço, etc.
- Estimula todos os sentidos, descortinando-os, isto é, retirando-os de uma ordem
pré-estabelecida e sugerindo ampliadas possibilidades de viver e de se organizar no
mundo.
- É uma arte que nos ensina justamente a desaprender os princípios das obviedades
que são atribuladas aos objetos, às coisas.
- Ajudar a esmiuçar o funcionamento dos processos de vida (arte e vida - vida e
arte), desafiando-nos e criando novas possibilidades, pedindo um olhar, livre de
“pré-conceitos”, mas repleto de atenção.
- A percepção do tempo, por sua vez, continua sendo fator motivante para as
expressões artísticas contemporâneas. Tal fato pode ser percebido nas interações em
tempo real, fruto de assombrosos avanços tecnológicos, bem como das reflexões cada
vez mais profundas sobre a inter-relação do homem com o espaço quadridimensional
(altura, largura, comprimento e tempo).
Tipos: Arte Conceitual, Arte Povera, Arte Cinética, Pop Art, Op Art,
Abstracionismo, Minimalismo, Hiper-realismo, Action Painting, Land Art, Street
Art, Body Art, Performance, Grafite, etc.

Gramática Visual
Alfabeto Visual: sistema composto de elementos gráficos (visuais) que em
interação e combinação possibilitam a organização e a criação de imagens.
Pesquisar, investigar e explorar os elementos visuais que tenham
potencialidades artísticas e poéticas. A linguagem visual possui seus
códigos, que servem para formar mensagens e extrair significados ao criar
obras artísticas; que junto com os procedimentos técnicos, conteúdos
expressivos e aspectos sociológicos, filosóficos, psicológicos, culturais,
políticos e contextuais exercitam a nossa sensibilidade e permitem conhecer
o estilo artístico e estético de cada obra.
- Sinal (Marca)
- Signo (Ideia)
- Código (Mensagem)
- Ponto
- Linha
-Forma
-Cor
-Textura
- Superfície
-Luz e Sombra
- Volume
- Plano
- Espaço
-Figura e Fundo
- Proporção
- Perspectiva
- Composição

Materialidade
Material: Substância que compõe e constitui os corpos físicos, com
característica sólida, gasosa ou líquida. Cada material é matéria que dá
consistência física à obra de arte.
(Pesquisar, investigar e explorar os materiais que tenham potencialidades
artísticas e poéticas e ao serem combinados dão forma as obras artísticas,
junto com os procedimentos técnicos).

- Papel
- Tinta
- Pincel
- Lápis
- Borracha
- Concreto
- Tela
- Parede
- Ferro
- Vidro
- Plástico
- Acrílico
- Corpo
- Madeira
- Isopor
- Parede
- Pedra
- Ar
- Argila
- Linha
- Caneta
- Fogo, Água, Ar, Terra, etc.

Técnicas Artísticas (Visuais)

Técnica: Conjunto de procedimentos e métodos práticos para se produzir arte.
Cada técnica tem a sua especificidade e amplia a sua potencialidade de acordo
ao material, a mensagem e os elementos visuais escolhidos.
Pesquisar, investigar e explorar as técnicas artísticas que possibilitem criar
imagens expressivas e poéticas.

- Desenho
- Pintura
- Gravura
- Mosaico
- Cenografia
- Modelagem
- Escultura
- Vitral
- Tapeçaria
- Cerâmica
- Cordel
- Artesanato
- Cestaria
- Estamparia
- Origami
- Arquitetura
- Pontilhismo
- Moda
- Decupagem
- Fotografia
- Serigrafia
- Paint Light
- Reciclagem

- Cinema
- História em Quadrinhos
- TV
- Assemblage
- Colagem
- Grafite
- Performance
- Instalação
- Videoarte
- Intervenção
- Objetos Artísticos
- Publicidade
- Propaganda
- Arte Computacional
- Design
- Happening
- Performance
- Restauração
- Leitura de Imagem
- Releitura
- Aerografia
- Mista
- Etc.

Contexto Histórico (História da Arte)
História da arte é a história de qualquer atividade ou produto realizado pelo
Homem com propósito estético ou comunicativo, enquanto expressão de
pensamentos, ideias, emoções ou formas de ver o mundo. A História da Arte é
uma ciência multidisciplinar que procura estudar de modo objetivo a arte através
do tempo, classificando as diferentes formas de cultura, estabelecendo a sua
periodização e salientando as características artísticas distintivas e influentes.
Pesquisar, investigar e compreender os períodos artísticos e estéticos e
relacioná-los ao processo de criação.
- Arte Pré-Histórica
- Arte das Primeiras Civilizações
(Grécia, Egito, Roma, Mesopotâmia,
etc.)
- Arte Medieval
- Arte Gótica
- Arte Renascentista (Renascimento)
- Arte Maneirista (Maneirismo)
- Arte Barroca
- Arte Rococó
- Arte Neoclássica (Neoclassicismo)
- Arte Romântica (Romantismo)
- Arte Realista (Realismo)
- Arte Impressionista
(Impressionismo)
- Arte Neo-Impressionista (NeoImpressionismo)
- Arte Simbolista (Simbolismo)
- Arte Pontilhista (Pontilhismo)
- Arte Nouveau
- Arte Expressionista
(Expressionismo)
- Arte Fauvista (Fauvismo)
- Arte Cubista (Cubismo)
- Arte Futurista (Futurismo)
- Arte Dadaísta (Dadaísmo)
- Arte Construtivista (Construtivismo)
Arte Surrealista (Surrealismo),

- -Arte Naïve (Arte Primitiva)
- Arte Contemporânea
- Arte Abstrata (Abstracionismo)
- Arte Suprematista (Suprematismo)
- Arte Minimalista (Minimalismo)
-Arte Neo-Expressionista (NeoExpressionismo)
- Arte Metafísica
- Arte Pop (Pop Art)
- Arte Povera (Arte Pobre)
-Light Painting (Arte com Luz)
- Op Art (Arte Óptica)
- Arte Hiper-Realista (Hiper Realismo)
- Land Art (Arte Ambiental)
- Art Street (Arte de Rua ou Urbana)
- Arte Conceitual
- Arte e Ação (Action Painting)
- Arte Concreta (Conscretismo)
- Arte Neo-Concretista (NeoConcretismo)
- Arte Corporal (Body Art)
- Arte Bauhaus
- Arte Asiática
- Arte Africana
- Arte Brasileira
- Arte Indígena
- Arte Moderna Brasileira
- Etc.

Leitura de Imagem

Leitura de Imagem: tudo o que podemos enxergar são imagens, a natureza, os objetos, as
pessoas, a cidade, cartazes, revistas, livros, televisão, computador, obras, de arte, etc.
Aprender a ler uma imagem é um rico exercício onde observador pode aprender a ver a obra
de arte, ao aprecia-la com atenção para compreender a sua mensagem e desenvolver um senso
estético. A leitura da imagem é sempre aberta, por isso não existe um único caminho para ler
e ou interpretar as obras de arte (imagens em geral), cada um pode descobrir e encontrar o
seu... Mas existe alguns roteiros que facilitam a forma como olhamos as imagens
cotidianamente, só não podemos perder de vista, que uma imagem tem sempre uma
mensagem e todos nós devemos sempre questioná-la, para descobrir por que estamos vendo
tal imagem/obra? Quem legitimou como obra de arte? Por que está em tal museu, galeria,
meio publicitário, virtual e ou televisivo?
Pesquisar, observar, analisar, investigar, explorar, questionar, compreender... todos os
elementos constituintes de uma imagem/obra, como: Elementos Básicos ou Contextos
Formal (são os elementos visuais que dão forma a imagem, como o ponto, linha, forma, cor,
textura, etc.); Elementos Secundários ou Contextos Compositivo: (são os elementos
formais em um certo contexto, adquirem um sentido compositivo para organizar a imagem:
ritmo, equilíbrio, profundidade, sequência, movimento, etc.); Elementos Vivenciais ou
Contexto Histórico: (são os elementos que compõem o contexto e que nos auxiliam a
compreender o sentido, as mensagens implícitas e explicitas da imagem/obra: localização da
imagem no tempo histórico e no espaço, o tema, os significados, a crítica, etc.).

Possível roteiro para Leitura de Imagem:
- Observação: desenvolva um olhar amplo e atencioso para a imagem, olhe-a profundamente e
detidamente, tentando captar o sentimento que ela transmite.
- Descrição: descreva o que você vê, ou seja, como a imagem/obra foi construída, observando os
elementos básico-formais.
- Análise: analise os detalhes, ou seja, como a imagem/obra foi organizada em sua composição,
observando os elementos secundário-compositivos.
- Interpretação: interprete identificando todas as ideias transmitidas pela imagem/obra (símbolos,
tema, impressões, mensagens, etc.), observando os elementos vivenciais/histórico. Relacione com
outras experiências imagéticas, sonoras, cênicas, virtuais, reais, televisivas semelhantes e faça
comparações.
- Fundamentação: levante questões e busque respostas sobre a mensagem do artista e relacione a sua
realidade. Pesquise a biografia, a vida, o contexto em que a obra foi construída em livros, sites
especializados, etc.
- Recriação: crie uma nova imagem/obra baseada na temática utilizada pelo artista para cria-la, mas
do seu ponto de vista, ou seja, sinta e pense como você faria uma imagem/obra considerando a
mensagem que mais marcou a sua experiência estética visual.

Processo de Registro das Ideias Artísticas


Portfólio: local físico (material) onde guardamos um conjunto
de produções artísticas de um mesmo autor, onde se reúne todos os
registros visuais criados durante o percurso de criação.


Webfólio: local virtual onde guardamos um conjunto de
produções artísticas de um mesmo autor, onde se reúne todos os
registros visuais criados durante o percurso de criação.


Diário de Ideias: local onde em se descreve ou registra o dia a
dia das aprendizagens relacionadas às descobertas e reflexões do
processo poético, estético e criativo. Registro de como nascem as
ideais criativas e poéticas e as melhores estratégias de
desenvolvimento deste potencial.


Processo
Poético/Criativo:
vivência
em
que
os
educandos/artistas são provocados a observar, conhecer, pesquisar,
experimentar, refletir e criar; a partir do seu próprio percurso artístico,
estético e poético (visual). Todos são convidados a investigar,
explorar e experimentar as possibilidades dos materiais, técnicas,
temáticas, contextos socioculturais, alfabeto visual, processos
compositivos, símbolos, etc. por meio da vivência de conceitos
(ideias).

Processo Criativo (Passos)
- Temática: é o tema que provoca sentimentos e pensamentos, pode
ser escolhido ou sugerido.
- Ideia Inicial: é o pensar em quais símbolos e quais elementos do
alfabeto visual poderá dar forma a obra. Fazer uma tempestade de
ideias, buscando os símbolos e elementos visuais que se relacionam
com o tema.
- Recursos: é o identificar, escolher materiais, suportes, técnicas, etc.
que se aproximem da temática e da ideia inicial.
- Composição: é o pensar, experimentar, organizar e definir como os
elementos visuais estarão dispostos no suporte para que se consiga
representar
a
ideia
inicial.
Exemplo:
buscar
ritmo,
equilíbrio/desequilíbrio, movimento, sobreposição, dispersão, etc.
- Contextualização: é o situar a sua ideia no contexto sociocultural,
ao modo de vida, de olhar para si mesmo, para os outros e para a
realidade local e global.
-Experimentação: é o executar, testar e concretizar de ideias (depois
de estabelecidas as diretrizes é hora de fazer acontecer). Fique
atento, pois as ideias podem se modificar nesta fase!

OmoC ReS OvTiAirC?*
(O despertar da criatividade)

Todo mundo é criativo, nasce com o potencial que precisa ser desenvolvido, não é
privilégio somente de artistas.
Criatividade (ser criativo): é a combinação de personalidade, interação com
estímulos diversificados, capacidade de observação e atenção, exploração do mundo,
acesso aos conhecimentos, pensar de forma diferente dos outros, olhar perspectivado,
conectar informações diferentes, poder de síntese.
 Sugestões para desenvolver a capacidade criativa/inventiva:
- Quebre as regras, veja o que acontece com atenção e busque fazer diferente, ao
contrário de todo mundo;
- Experimente, tente sempre mais de uma vez.
- Aquiete-se, é no em silêncio que a mente criativa começa a funcionar para
organizar e elaborar conexões;
- Tenho tempo livre, que é denominando de ócio criativo, nestes momentos de
devaneio que normalmente as ideias criativas surgem;
- Fazer múltiplas atividades, ajuda a enriquecer as conexões cerebrais;
- Aprenda a se relacionar com os outros e troque informações com elas, ajuda a
ampliar as conexões e a criar novas ideias; combine as suas ideias com as ideias
alheias fazendo adaptações e mudanças;
- Monte um banco de ideias: a note todas as novas descobertas, ajuda a ampliar a
consciência e a organiza-las;
- Esvazie a cabeça, não pensar em nada ajuda a provocar um estado mental propicio
aos insights (despertamentos);
- Tenha tempo para se divertir, rir e brincar, distrair-se e bom humor aumenta a
capacidade criativa;
- Pensar de forma consciente, ajuda a tomar decisões analíticas e pensar de forma
inconsciente ajuda a resolver problemas complexos;
- Não bloqueie ideias que parecem absurdas, é possível que ideias interessantes
surjam delas, cientistas acreditam que pensar coisas aparentemente sem sentidos
ajuda a descondicionar o pensamento e estimular associações criativas;

- Aceite a diversidade, seja aberto e receptivo: não faça julgamentos a primeira vista
e procure conhecer o universo do outro e adas coisas;
- Seja curioso, excelente meio de conhecer o mundo ao redor e reunir dados para
novas soluções.
- Treine o olhar, e comece a ver as coisas do mundo de forma diferente;
- Seja desapegado: o desapego das ideias iniciais pode levar a uma solução melhor;
- Estude: boas ideias surgem da pesquisa e das associações de conhecimentos prévios
armazenados na mente com os novos encontrados, quanto mais amplo for o banco
de informações e as experiências de vida, maior a possibilidade de combinações;
- Questione-se sempre: diante de um desafio desenvolva várias formas diferentes e
inusitadas de resolvê-las.
- Nunca fixe ideias: as ideias surgem mais facilmente se você não fixar em uma
única ideia inicial, busque novas e diferentes formas de pensar e sentir.

Lista dos Educandos do 9ªano da Escola Estadual
Tereza Helena mata Pires

ANDERSON DOS S. BASTOS

RICARDO A. N. DOS SANTOS

CLEBERSON J ALCÂNTARA

ROQUE CÉSAR S. CONCEIÇÃO

EDEVAL C. RODRIGUES

SABRINA B. SANTOS

ELIAN DE J. PEREIRA

VANESSA DA S. SOARES

ESTER DA S. P. PATRÍCIO

VANESSA M. BARBOSA

JAMILE C. ALCÂNTARA

WESLEY B. ALVES

JEANDERSON DE C. SANTOS

WILLIAN G. MIRANDA

LUANA C. DOS SANTOS

WILLIAN S. L. DE OLIVEIRA

LUIZ LUCAS C. DOS SANTOS

WILLIAN JOSÉ S. BISPO

MATEUS S. GONÇALVES

MANOEL LUCAS F. NERY

NAILTON DE J. LACERDA

NATÁLIA RENILDA L. RIBEIRO

QUESIA DE J. SANTOS

TAYNÁ S. DE OLIVEIRA

RAFAELLE C. A. DOS SANTOS

EDNEIDSON DOS S. ALMEIDA

FICHA DE (AUTO) AVALIAÇÃO
Jaildon Jorge Amorim Góes (Arte-Educador em Artes Visuais)



CRITÉRIOS

EDUCANDO: _____________________________________________________________

CONSCIÊNCIA

CONSCIÊNCIA

CONSCIÊNCIA

CONSCIÊNCIA

CULTURA

IDENTIDADE

IDENTIDADE

IDENTIDADE

ARTÍSTICA VISUAL

PESSOAL

SOCIOCULTURAL

SOCIOCULTURAL

LOCAL

GLOBAL

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C
10

TOTAL

 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (Cada critério vale de 0,0 a 1,0):
C1- Interesse Investigativo
C2- Participação Ativa
C3- Potencial Criativo
C4- Possibilidades de Interação (Educando x Educador – Educando x
Educando)
C5- Potencial de Observação
C6- Potencial Reflexivo
C7- Potencial de Organização
C8- Comportamento Relacional
C9- Potencial de Criticidade
C10- Senso Estético

PS. Ao se autoavaliar seja consciente e honesto com o seu próprio processo
de aprendizagem!
 O QUE VOCÊ APRENDEU DE SIGNIFICATIVO NAS AULAS DE
ARTES VISUAIS, QUE PODE FAZER SENTIDO EM SEU
COTIDIANO? (Especifique o(s) conteúdo(s) de cada aula ou sequência
de aula).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGORA AVALIE O ARTE-EDUCADOR, VOCÊ ACHA QUE ELE
CUMPRIU BEM O SEU PAPEL DE MEDIADOR DA
APRENDIZAGEM? QUAL NOTA DE 0 A 10, VOCÊ PENSA QUE
ELE MERECE?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projeto de Pesquisa-ação
Vê além do que se vê (Seu olhar forma, conforma, deforma ou transforma?)
“A Arte dirá a palavra decisiva e de maior peso. Sem a nova Arte não haverá novo homem”.
Semionovicht Vygotsky

Lev

Introdução
Segundo estudiosos contemporâneos das Artes Visuais e da visualidade, como Fernando
Hernández(2007) e Eliot Eisner (2009) estamos vivendo o século das imagens. Em um mundo
repleto de imagens e no império das visualidades, somos cotidianamente bombardeados por
imagens de todos os tipos, cores e formas. Com isso, deparamo-nos com uma diversidade de

apelos e estímulos visuais que interferem na forma como desenvolvemos conceitos e
compreendemos a vida cotidiana. Com elas formulamos ideologias, valores e concepções de
mundo direcionando modos de ver, que muitas vezes não estão condizentes com a nossa
própria cotidianidade. Assim, a imagem hoje, é um instrumento poderoso e decisivo para a
construção da nossa visualidade. Aprender a ver, que vai além da capacidade fisiológica de
enxergar, nos ajuda a identificar a forma como atuamos na realidade que nos cerca e também
para a formação dos juízos morais e estéticos que consideramos pertinentes para a nossa
existência. Ver é uma potencialidade humana que aprofunda o conhecimento sobre nós
mesmos, sobre os outros e sobre nossos posicionamentos mediante a realidade. Desse modo,
caso não desenvolvamos esta capacidade, acabamos vendo o mundo somente com o olhar que
o sistema de forma (manipulativa) nos impõe. Com o olhar condicionado e embotado nos
tornamos pessoas muitas vezes, invisíveis, insensíveis, agressivas e sofridas, com um nível de
aspiração de vida distante dos ideais que destoam da nossa própria existência, sendo a visão,
um dos sentidos que mais são utilizados pela maioria das pessoas em sua cotidianidade; é o
que deveria ser mais explorados nas escolas, como mais uma possibilidade de aprendizado.
Ver é uma experiência tão intensa em nossa existência que tendemos a tratar como real uma
imagem que substitui uma pessoa ou objeto. Porém, o que se vê não é um dado exatamente
real, mas o que conseguimos captar como referências e filtrar acerca do que nos é
significativo e da forma com o que faz sentido para a nossa existência. Com isso, ver é uma
construção sociocultural, que exige de nós aprendizagem diária e constante. Sendo, as Artes
Visuais, como o próprio nome diz, um conjunto de manifestações artísticas que envolvem o
sentido da visão. Cabe a escola e a mim como arte-educador da disciplina criar ações que
possibilitem os educandos desenvolver a inteligência visual e o processo de alfabetização
artística visual.
Fase Exploratória da Pesquisa (Diagnóstico Inicial)
Contexto da Pesquisa
Este projeto de pesquisa-ação será realizado pelo arte-educador em Artes Visuais com a
participação ativa, coletiva, colaborativa e interativa dos educandos do 9ª Ano da Escola
Estadual Tereza Helena Mata Pires (com aproximadamente 30 alunos com idade entre 13 e 15
anos), localizada na Rua do Caju 6 - no bairro da Boa Vista do Lobato da região suburbana da
cidade de Salvador-Bahia-Brasil.
Diagnóstico Situacional

Este presente projeto torna-se relevante para a escola em que atuo como arte-educador em
Artes Visuais, porque percebo diariamente em meus educandos uma dificuldade muito grande
para observar, ler-interpretar, contextualizar, produzir e criar imagens. Mesmo vivenciando
um constante contato com imagens e sendo sujeitos de uma sociedade contemporânea
multimagética, multirreferenciada, colaborativa e interativa, é possível identificar nos
educandos um processo de analfabetismo visual (que prefiro denominar nesta pesquisa de
cegueira imagética ou invisibilidade do visível) que pode ser percebido pela dificuldade dos
mesmos em refletir sobre o sentido/caráter da imagem, distanciados de uma apropriação de
conhecimentos da linguagem visual e sobre a construção de referenciais imagéticos em suas
existências. A expectativa, a partir do problema identificado é oportunizar aos educandos a
apropriação destes conhecimentos, ampliar o repertório visual e despertá-los para a descoberta
de novas visualidades para a poética do belo e a estética do bem na vida prática, tornando-os
sujeitos mais sensíveis, reflexivos, críticos, conscientes e (re)criadores de um mundo mais
digno e humanizado.
Definição do Tema
Tema: Metodologia do Ensino em Artes Visuais.
Recorte Temático: Reflexão sobre a prática arte-educativa e desenvolvimento de uma
abordagem metodológica do Ensino em Artes Visuais, contextualizada nos pressupostos da
Cultura Visual e da Arte Contemporânea, para desenvolver um processo de alfabetização
artística visual, provocando possíveis modificabilidades da visualidade dos educandos do 9ª
Ano do ensino Fundamental II da Escola Estadual Tereza Helena Mata Pires para que
superem situações de invisibilidades e criem novas possibilidades de visibilidades.
Delimitação do Problema
A partir da minha prática docente com os alunos do 9ª ano da Escola Tereza Helena Mata
Pires, identifiquei que muitos deles têm comprometimento da inteligência visual e assim não
conseguem ou têm dificuldades para produzir, criar, ler, interpretar e contextualizar as
imagens que veem cotidianamente. Tal constatação me levou a questionar quais os
referenciais imagéticos e propostas metodológicas arte-educativas poderiam provocar a
modificabilidade do olhar e uma alfabetização artística e visual nos alunos desta escola?
Proposição de Monitoramento e Avaliação

Como o projeto será realizado de forma coletiva e colaborativa, para garantir e efetividade do
mesmo será necessário estimular, observar e identificar o nível de comunicação visual e o
desenvolvimento do processo de humanização das relações entre todos os envolvidos neste
projeto. É sabido que a temática está completamente imersa em um campo de subjetividade e
quaisquer processos de ressignificação de problemas e conflitos demanda exposição e
dificuldades para lidar com determinadas situações problemáticas que possam surgir durante
este projeto. Por isso, cuidados e esforços serão engendrados neste aspecto, antes que possa
ocorrer quaisquer tipos de situação constrangedora para as partes envolvidas. No processo de
avaliação será traçado alguns critérios artístico e estéticos que serão citados no plano de ação
e que garantirá o monitoramento e possibilitará o julgamento dos resultados com maior
eficácia e justeza.
Fundamentação Teórica
Busco o aporte referencial (retirar) teórico para fundamentar esta pesquisa. Pretende-se no
primeiro momento, pesquisar as características e conceitos sobre imagem que permeiam os
movimentos artísticos e estéticos contemporâneos a partir da construção da Cultura Visual
proposta por Fernando Hernández e Elliot Eisner; no segundo momento, analisar as
abordagens metodológicas aplicadas ao ensino de artes no Brasil, em especial a Abordagem
Triangular elaborada por Ana Mae Barbosa; no terceiro momento podemos também analisar
as teorias contemporâneas de aprendizagem, principalmente. a Teoria da Modificabilidade
Cognitiva Estrutural e a Experiência da Aprendizagem Mediada proposta Reuven Feuerstein,
a Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire e a Pedagogia Histórico-Crítica de Dermeval
Saviani; no quarto momento, pretendo analisar o processo de alfabetização visual e Gramática
Visual segundo Donis A. Dondis e a Teoria da Percepção Visual segundo Rudolf Arnheim na
forma como estes códigos visuais atuam e influenciam a alfabetização artística e visual; no
quinto momento, refletir e articular as abordagens metodológicas, as teorias de aprendizagens
estudadas e a observação a partir do projeto de intervenção artística; e no sexto momento,
sistematizar uma metodologia que possibilite uma alfabetização artística e estética que
estejam contextualizadas com o conhecimento, cultura e experiência artística dos educandos.

Hipótese
Percebo que os educandos em uma perspectiva geral, não conseguem ver-se e ver o mundo de
uma forma ampliada, menos ainda visualizá-lo de uma forma mais consciente e proativa
frente a realidade. Suponho que repensar processos metodológicos que proponham um Ensino

de Artes Visuais contextualizado nos pressupostos da Cultura Visual e na Arte
Contemporânea sensibilizará os educandos do 9ª Ano da Escola Estadual Tereza Helena Mata
Pires a desenvolverem a inteligência visual, a refletirem e conscientizarem sobre o
sentido/caráter da imagem em sua cotidianidade e sobre a construção de referências
imagéticas em suas existências e assim conseguir sair da cegueira imagética e romper com
uma visualidade reprodutivista e enviesada para o entendimento de uma visualidade mais
lúcida, coerente, crítica e criativa de si, do outro e da realidade do mundo.
Objetivos
Objetivo Geral: Identificar referências imagéticas e propostas metodológicas arte-educativas
que possam provocar uma alfabetização artística e visual nos alunos do 9ª ano da Escola
Estadual Tereza Helena Mata Pires.
Objetivos Específicos: Possibilitar a democratização e acesso aos conhecimentos artístico e
estético e visual compatível com as demandas da contemporaneidade; Fazer com que os
educandos aprendam a perceber, a observar, a ver, a ler, a contextualizar, a fazer e a criar
imagens que estão contidas nos contextos local e global; Desenvolver uma educação visual
que estimule a construção da autoimagem. Autoestima, autoconceito, autocuidado, autoamor;
Compreender a complexidade e a diversidade das imagens e da vida; Aprender sobre
conceitos, procedimentos e atitudes relacionadas a gramática visual, as técnicas artísticas
visuais, a história da arte, aos artistas, as materialidades e sobre as relações culturais e sociais
envolvidas na experiência de conhecer, fazer, ler, refletir, interpretar e contextualizar as
imagens; Possibilitar o desenvolvimento de atitudes e posicionamentos críticos, criativos e
poéticos, em relação a si mesmo, ao outro e a realidade do mundo; Perceber o uso das
imagens em sua intencionalidade; Utilizar as imagens como oportunidade de discurso para
indagar as condições (desu)humanas em que vivem e como possibilidade de construir novos
mundos; Provocar o deslocamento e desterritorialização no olhar, permitindo um
estranhamento na possibilidade de ver as mesmas coisas de todos os dias com outros olhos
mais abertos à surpresas e em diálogo com aquilo que poderá ser visto além do que se vê na
realidade.
Seminário
Durante este projeto de intervenção acontecerá oficinas poéticas para a criação de alguns
trabalhos artísticos visuais em grupo de estudos e de discussão para acompanhar todo o
processo de pesquisa, desde sua elaboração inicial (planejamento) até sua execução e

avaliação, reunindo os principais participantes na pesquisa, será o espaço para redefinição,
realinhamento dos objetivos, “correção de rumos”, interpretação de dados, debates teóricos,
entre outros. Quanto aos debates teóricos, acontecerá um seminário central abordando os
conceitos sobre imagem e a importância delas em nossas vidas, no contexto da
contemporaneidade. Eles também serão organizados em torno de três eixos temáticos: Como
eu me vejo? (Consciência Pessoal) / Como os outros me veem? - Como eu vejo os outros?
(Consciência Social)/ Como vejo o mundo? Como elaboro ponto de vistas e me posiciono
sobre ele? (Consciência de Mundo) que serão trabalhados concomitantemente.
Selecionar unidade de análise e técnicas de coleta de dados:
Campo de Observação, Amostragem e Representatividade Qualitativa
O campo de observação empírica será limitado à turma do 9ª Ano da Escola Estadual Tereza
Helena Mata Pires. Não sendo necessária a elaboração de amostragem, justamente por este
grupo ser de tamanho limitado. Quanto a representatividade qualitativa não vejo a necessidade
de escolher um representante específico, pois parto do pressuposto que todos são considerados
importantes e caso isso venha a ocorrer por uma demanda da turma, que a escolha seja
decidida no seminário central entre os participantes e o pesquisador.
Coleta de Dados
A coleta de dados será feita em grupos de observação composto de pesquisador e
participantes. Esta observação em sala de aula é feita com o fim preliminar de entender o que
realmente está ocorrendo neste contexto, com relação à situação problemática do uso da
imagem. O pesquisador-arte-educador poderá observar as ocorrências em sala de aula,
fazendo registros de som e/ou imagem, no decorrer das atividades propostas, sem ainda
introduzir, por enquanto, qualquer tipo de mudança. A seguir, fará uma análise destes dados
com o fim de interpretá-los. Poderá ser feito anteriormente também um levantamento das
necessidades da clientela discente. Para tal fim, o pesquisador poderá recorrer a entrevistas em
profundidade, elaborar questionários temáticos com os educandos, ou discussões em grupo,
onde poderiam, por exemplo, ser lançadas perguntas para objeto de discussão, como: “O que
mais dificulta a participação de vocês na leitura de uma imagem” ou “Como seria, na opinião
de vocês, uma aula de Artes Visuais, especialmente interessante e produtiva? Outras técnicas
podem ser utilizadas: análise de documentos e imagens na perspectiva histórico-crítica ou
dialética; narrativa da história de vida, onde os participantes descreverão suas percepções
imagéticas de si, dos outros e da realidade; registros em diário de campo ou “diário de

bordo”, que em Arte pode ser substituído por um portfólio individual, onde os educandos
registrarão seu percurso poético, criativo, crítico e estético, contando as facilidades e
dificuldades na execução e produção artística deste projeto.
Aprendizagem
Nesta proposição, a aprendizagem deve ser significativa e estará associada ao processo de
investigação proposta pelo pesquisador-arte-educados e participantes. Pretendo

planejar

ações em que os conteúdos artísticos e estéticos orientarão as ações na perspectiva proativa e
nas tomadas de decisão de forma crítica e criativa. As ações investigadas envolvem a
produção-criação, reflexão através da leitura e contextualização das imagens, a circulação das
informações, elucidação e tomada de decisões, buscando sempre dar um sentido à imagem
relacionando as suas próprias vidas, identificando também a utilidade dessas em seu contexto,
como fontes de conhecimento. Assim, a aprendizagem se dará de forma conjunta na busca de
soluções apropriadas. Em alguns momentos poderei convocar especialistas em assuntos
técnicos, cujo conhecimento seja útil para o grupo. E o mais importante nesta pesquisa é fazer
valer a capacidade de aprendizagem dos participantes, respeitando a sua zona de
desenvolvimento proximal (segundo Vygotsky: "a zona proximal de hoje será o nível de
desenvolvimento real amanhã", ou seja, aquilo que nesse momento um educando só consegue
fazer com a ajuda de alguém, um pouco mais adiante ela certamente conseguirá fazer
sozinha).

Saberes Formais e Informais
Todos somos portadores de cultura, cada qual em sem nível de aprendizagem e
especificidade. Desse modo, para diminuir a distância entre estes saberes do pesquisador-arteeducador e dos participantes-educandos, mesmo que existam diferenças, a postura de ambos
deverá estar pautada na capacidade de alteridade, nas negociações e na relação dialógica de
forma, pacífica, franca e aberta. Não deve ser pautada na postura unilateral e incompatível
com as orientações da pesquisa-ação. As relações devem ser humanizadas e humanizadora,
pautadas no equilíbrio entre o saber formal e informal, se todos desejarem realmente a
transformação, que é a característica principal deste tipo de pesquisa. Com isso, uma das
questões que mais causam problemas e conflitos é a seleção das temáticas, como sugestão
para esta pesquisa, sugiro a técnica de comparação das temáticas, onde tanto o pesquisador,
quanto os participantes sugerem os possíveis temas e sua relevância para a construção dos

conhecimentos e em seguida compara-se as sugestões, buscando mostrar zonas de
(in)compatibilidades, tanto no nível da listagem, como na ponderação por ordem de
prioridade e com isso se observa as diferenças linguísticas e a escolha da linguagem que não
obstaculize a intercompreensão.
Plano de Ação
A pesquisa será colaborativa, interativa, participativa e investigativa, através do método de
intervenção pedagógica e artística, que se delineará em uma sequência didática ou percurso
poético e criativo, dinâmico, crítico e proativo. Também contará com processo de mediação
do pesquisador-arte-educador em Artes Visuais que orientará os participantes educandos da
referida escola. Com isso, as propostas de ação e as decisões serão tomadas a posteriori,
durante o processo de deliberação no seio dos seminários e de acordo ao consenso de todos os
envolvidos na pesquisa. De antemão temos que ter a consciência que cada ação demandará
uma postura transformativa por parte de todos os envolvidos no estudo da ação educativa,
visando desenvolver a alfabetização artística e visual dos participantes. Assim, o projeto será
executado no primeiro e segundo bimestres de 2015, com a probabilidade de se estender até o
final do ano. Como possibilidades de ação, destaco algumas a seguir: a Pesquisa Exploratória
(Diagnóstica); Discussão Informal; Seminários com debates organizados em torno de três
eixos temáticos: Como eu me vejo? (Consciência Pessoal)/ Como os outros me veem? Como
eu vejo os outros? (Consciência Social)/ Como vejo o mundo? Como elaboro ponto de vistas
sobre ele? (Consciência Ambiental); Técnica Temática Comparativa, Problematização,
Avaliação, etc. Para reverter a situação problemática, com base na hipótese levantada, terei
que modificar as minhas práticas metodológicas, pensando conjuntamente com os educandos
uma nova forma de educar em Artes Visuais, tendo como referência inicial e Abordagem
Triangular, no contexto da Arte Contemporânea e da Cultura Visual, não perdendo o foco
principal que é desenvolver a alfabetização artística visual e a construção e a modificabilidade
das suas visualidades.
Monitoramento e Avaliação
Como o projeto será realizado de forma coletiva e colaborativa, para garantir e efetividade do
mesmo será necessário estimular, observar e identificar o nível de comunicação não-violenta e
o desenvolvimento do processo de humanização das relações entre todos os envolvidos neste
projeto. É sabido que a temática está completamente imersa em um campo de subjetividade e
quaisquer processos de ressignificação de problemas e conflitos demanda exposição e

dificuldades para lidar com determinadas situações problemáticas que possam surgir durante
este projeto. Por isso, cuidados e esforços serão engendrados neste aspecto, antes que possa
ocorrer quaisquer tipos de situação constrangedora para as partes envolvidas. No processo de
avaliação será traçado alguns critérios artístico e estéticos para garantir a medição de como
eles estarão ampliando a visão (visibilidade/visualidade) de si, dos outros e do mundo, como:
interesse, participação, criatividade, interação, criticidade, apreensão do conteúdo, conduta
pacífica, senso estético, qualidade na divulgação, etc. que garantirá o monitoramento e
possibilitará o julgamento dos resultados com maior eficácia.
Resultados Esperados
O que se espera com a realização deste Projeto de Intervenção Arte-Educativa é que
quantitativamente em torno de 80% a 100% da comunidade escolar, em especial, os
educandos e educadores no nível presencial e virtual sejam estimulados e se envolvam com
debate e a reflexão sobre a importância da Arte e das Artes Visuais para qualificar o ato de
aprender a ver/olhar, para que assim ampliem a percepção e potencializem mecanismos de
transformação de padrões de vê, saindo de uma monovisão (fechada, alienada, dicotomizada)
da realidade para uma cosmovisão/multivisão (aberta, ampliada, perspectivada) de si, do outro
e da realidade em sua cotidianidade. Outra proposição é que entorno de 70% a 100% dos
educandos e educadores junto com a comunidade percebam que as imagens utilizadas como
ferramenta da publicidade contemporânea por ter um enorme poder de persuasão, muitas
vezes são utilizadas para modelar e manipular pensamentos e comportamentos. Segundo
Rossi (2003), sugerindo o que devemos fazer, necessitar ou valorizar; sendo assim a maior
meta deste projeto é que em torno de 90% a 100% dos mesmos conscientizem-se de que
somos os maiores destinatários destas imagens disseminadas de forma muitas vezes mal
intencionada, justamente por transmitirem e imporem valões, ideias e comportamentos que
não escolhemos para nós. Com isso aprender a ver, ler, interpretar e ressignificar estas
imagens que saltam e muitas vezes assaltam os nossos olhos de observadores e oportunizar a
possibilidade de escolhas e de criação de novos referenciais imagéticos.
Divulgação Externa
Neste quesito, o retorno torna-se importante estender o conhecimento para toda a comunidade
escolar e fortalecer a convicção e a tomada de consciência entre os participantes. E a
divulgação dos resultados deve ser compatível ao nível de compreensão dos educandos e da
comunidade escolar. Assim, a ideia inicial proposta para finalizar este estudo seria a

organização de uma conferência com a apresentação dos portfólios (diários de bordo) para
que eles exponham as ideias e/ou as informações aprendidas e uma exposição para apresentar
as produções artísticas elaboradas por eles durante a execução desta pesquisa para toda a
comunidade escolar e a comunidade (familiares), representantes da universidade, autoridades
ligadas a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC-BA).
Cronograma

Desenvolvimento das Atividades

Levantamento e Revisão de Literatura

Elaboração do Projeto

Período

Outubro/Dezembro de 2014

Novembro/Dezembro de 2014

Apresentação do Projeto

Fevereiro/Março de 2015

Aplicação do Projeto de Intervenção

Março a Dezembro/2015
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