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Linha 1: Imagem, cultura e produção de sentido. 

 
Resumo 
Este texto propõe contextualizar sobre práticas artísticas e produção de sentido em artes 
visuais a partir da temática sobre autorretrato com uma turma de nono ano do Ensino 
Fundamental de uma escola da Rede Pública de Santa Maria, através do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) Artes Visuais/UFSM. Neste contexto, 
buscamos problematizar além das relações com o processo criativo disparado pelas 
narrativas e imagens que envolvem a produção em autorretrato, igualmente o papel da 
docência em artes, como mobilizadora da produção de conhecimento a partir de obras e 
artistas com a proposição da autorrepresentação. Onde, a docência em artes visuais tem 
focado no papel de mediadora de sentido, a partir de práticas de diálogo e observação com 
os estudantes e docentes em formação. Para nos auxiliar nessas experiências trouxemos 
como aportes a abordagem da cultura visual através dos estudos de Hernández (2013, 
1998) e da hermenêutica, com Van Manen (2003), por entendermos que a educação se 
configura no coletivo e na reflexão, pois, há uma relação conjunto do sujeito em todo seu 
ser, seja pessoal, social, individual, coletivo e profissional. A proposta de autorretratos em 
diálogo com essas abordagens têm nos ajudado a criar alternativas de trabalho, onde os 
estudantes têm sido os autores de seus aprendizados, sejam em atividades teóricas e/ou 
práticas, as quais são pensadas de forma conectadas entre a cultura visual nas artes visuais 
com as particularidades dos estudantes e com dos acadêmicos do programa. 
 
Palavras-chave: autorretrato; educação; artes visuais; experiências. 
 
Abstrat 
This text proposes to contextualize about artistic practices and production of meaning in 
visual arts from the subject on self-portrait with a ninth grade class of Elementary School of a 
school of the Public Net of Santa Maria, through the Institutional Program of Initiation to 
Teaching Scholarship ( PIBID) Visual Arts / UFSM. In this context, we seek to problematize 
beyond the relations with the creative process triggered by narratives and images that 
involve the production in self-portrait, as well as the role of teaching in the arts, as 
mobilizadora of the production of knowledge from works and artists with the proposition of 
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self-representation. Where, teaching in the visual arts has focused on the role of mediator of 
meaning, from practices of dialogue and observation with the students and teachers in 
formation. In order to assist us in these experiences, we have brought the approach of visual 
culture through the studies of Hernández (2013, 1998) and of hermeneutics, with Van Manen 
(2003), because we understand that education is part of the collective and the reflection. a 
collective relationship of the subject throughout his being, whether personal, social, 
individual, collective and professional. The proposal of self-portraits in dialogue with these 
approaches has helped us to create work alternatives, where students have been the 
authors of their learning, whether in theoretical and / or practical activities, which are thought 
in a connected way between the visual culture in the visual arts with the particularities of the 
students and with the academics of the program. 
 
Keywords: self-portrait; education; visual arts; experiences. 
 
 

Dos encontros e propostas que nos afetam 

 

Em setembro de 2018, nos inserimos no Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência da Universidade Federal de Santa Maria – PIBID/UFSM – 

subprojeto Artes Visuais. No decorrer daquele semestre fomos nos conhecendo, nos 

encontros do PIBID – Artes Visuais e nas reuniões do grupo da E. E. E. B. Augusto 

Ruschi, na qual estamos inseridas. Cada grupo, aos poucos foi se adequando 

conforme as propostas que estavam sendo desenvolvidas com as turmas, mas que 

não partiram das pesquisas individuais das acadêmicas. Questão que se 

apresentava como um interesse forte do grupo.  

No encontro final do ano na escola, na avaliação do semestre consideramos 

que seria importante que os acadêmicos desenvolvessem propostas que fossem de 

seus interesses. A partir dessa constatação, combinamos que, os acadêmicos que 

quisessem desenvolver um projeto, vinculado aos seus interesses pessoais e as 

pesquisas da graduação, deveriam escrever um texto definindo o que gostaria de 

trabalhar e justificar sua escolha pelo tema.  Dentre as propostas enviadas, estava 

“autorretratos a partir das obras de Frida Kahlo”, emitida por uma das coautoras. 

Proposta que está sendo desenvolvida com uma turma de nono ano da escola e que 

trazemos para compor a escrita deste artigo.  

Muitas questões foram pensadas com a finalidade de entender o porquê da 

escolha pela artista, sua relação com a vida da acadêmica e suas pesquisas 

pessoais, concomintantemente, a docente também, buscou estudar e pensar em 

questões que pudessem ser vinculadas ao seu fazer docente e sua vida. Para que 

assim pudéssemos organizar o planejamento, no qual se agregou a segunda 



coautora. A partir das experiências propostas com o tema, objetivamos 

contextualizar o papel da docência em artes, considerando as obras/artistas, 

imagens/objetos e metodologias selecionadas que pudessem ser aportes para uma 

prática significativa na produção de conhecimento nas aulas de artes. 

Vinculadas a essa relação entre docência, PIBID – Artes Visuais, vida e 

produção artística trouxemos como base a fenomenologia, de Van Manen (2003), 

por acreditarmos na importância de uma docência que dialogue com a vida, ou como 

é tratado pelo autor no decorrer do livro “Investigación educativa y experiencia 

vivida”, a fenomenologia propõe reflexões sobre o ser docente, os modos como 

definimos as escolhas, selecionamos as metodologias e sobre o papel da educação, 

seja na vida dos estudantes, seja na dos docentes e acadêmicos. Ao mesmo tempo 

que problematiza sobre a constituição de um processo reflexivo na prática escolar, 

pode se dar na relação entre estudantes e docentes, onde o planejamento dos 

conteúdos não necessariamente necessita estar vinculado a uma pesquisa, mas a 

auto-reflexão e interação com o contexto em que estamos inseridos. Numa vivência 

que intenta dar sentido a educação pedagógica através das interações pessoais, 

que se formam e disformam pela relação constante com as crianças e jovens, 

abertos ao conhecimento e aos acontecimentos, para propor um diálogo interativo 

entre a arte, as imagens e os vários campos do conhecimento, em que deixamos de 

ser informantes e passamos a mediadores (HERNÁNDEZ, 2013, p. 78). 

A fenomenologia e a cultura visual são metodologias que nos instigam a 

estudar os acontecimentos, o que nos leva a entender o que e como as experiências 

são importantes para os estudantes. Nesse contexto, é que sua relação se conjuga 

ao ter a educação como foco e juntamente, trata da relevância do docente ser um 

interator e mediador de experiências positivas (FREIRE, 1996, p. 47). 

 

Autorretratos como dispositivos pedagógicos nas aulas de artes 

 

Frida Kahlo (1907-1964) é considerada uma inspiração para muitas mulheres, 

artistas, ativistas e latino-americanas.  A artista tem uma história de superação, seus 

desafios e sofrimentos são elementos marcantes em suas obras, como o amor por 

seu país e cultura. Identificamo-nos com ela, por ser mulher, por sua força, luta e 

fazer de sua vida uma arte. Arte que acreditamos estar presente em nossas vidas, 

nos sentimentos, que muitas vezes, transformamos em produções artísticas - 



imagens que dizem algo sobre nós, com diversos materiais e técnicas. A militância 

também foi/é algo importante seja dentro da arte, ou na vida, umas com mais 

intensidade, outras menos, onde a luta pelos direitos do povo, dos estudantes, da 

educação e de um país mais justo e humano, sempre estiveram presentes em nossa 

formação. Frida é exemplo de força e superação, tanto em sua vida pessoal quanto 

na arte, onde trás presente em suas pinturas imagens/composições que dialogam 

com suas crenças, ativismo, suas lutas e convicções.  

Questões, que aparecem nas imagens produzidas pela Thamires, que é 

bolsista PIBID e que idealizou o projeto de autorretrato com bases em estudos sobre 

Frida Kahlo. Em suas obras, Thamires, objetiva trazer mensagens da militância, a 

alegria da juventude, seus sentimentos, sua realidade e a de jovens brasileiros. Com 

composições inspiradas, muitas vezes, pelos sentimentos. Como podemos observar 

na imagem a baixo e em sua escrita sobre seu autorretrato, 

 
Fig. 1: Autorretrato em colagem – arquivo pessoal das autoras 

 
Trabalho feito com colagens, onde coloquei um pouco de mim, como minha 
ligação com o lulismo, meus problemas psicológicos que tive no passado, 
meu medo de baratas, aranhas, a importância de ter uma mão amiga, 
minha terra natal e minha ligação com a cultura (THAMIRES, 2019). 

 

Relacionar a arte com a vida pessoal muitas vezes pode ser algo que causa 

incômodo, ao ter que trabalhar com sentimentos e memórias que são 

particularmente nossas e nem sempre nos sentimos preparados para compartilhar 

com os outros, ainda mais na criação de uma imagem, que se tornará pública. 

Experiências que foram vivenciadas no curso de Artes Visuais - UFSM, que 

nortearam a escolha do tema a ser desenvolvidos com os estudantes. A proposta 

era abordar temas da vida pessoal que não necessariamente fossem dirigidos a 



momentos felizes, mas que fosse possível trilhar por caminhos onde diferentes 

sentimentos pudessem ser explorados e encontrar maneiras de se expressar. 

Proposta que nos fez pensar em como levar a proposição para a escola, de modo a 

não direcionar como deveriam desenvolver suas práticas e relações teóricas com os 

artistas e conteúdos trabalhados. 

Questões que estão relacionadas com nossas experiências, quando nos 

propõem algo que não nos sentimos confortáveis em fazer, como no caso da 

coautora Rute, ao ser desafiada a se autorrepresentar, não se sentia preparada para 

representar sua vida pessoal, optando por um trabalho que poderia gerar diferentes 

interpretações,  

 
Fig. 2: Autorretrato em acrílico sobre tela - Arquivo pessoal das autoras 

 
Autorretrato que representa a construção de uma parede, que com o passar 
dos anos se permite a florir onde não havia vida, mas que essas flores 
possuem espinhos. Trata-se de memórias e o presente (RUTE, 2019).  

 

Sentimentos que estão presente em nossas escolhas pela docência, pois, ao 

nos propormos a trabalhar juntas, buscamos algo que nos ligasse, que tivéssemos 

em comum. Por acreditarmos que a docência se configura no dia a dia, nas 

relações, e que toda profissão deve ser exercida com prazer, que é parte da vida.  

Como discorre Van Manen, 

 
Más aún, toda forma de investigación y teorización se encuentra plagadas 
de valores. Teorizar sobre algún aspecto de nuestra vida pedagógica con 
los niños o adolescentes es ya mostrar una forma de vida. No podemos 
plantear preguntas sobre las vidas de los niños, sin que esta actividad este 
en cierto modo relacionada con las vidas mismas de aquellos a quien 
hacemos centro de nuestra investigación (2003, p. 64). 

 

Entendemos que, nossas pesquisas artísticas são parte de nós, assim como 

nossa escolha pela docência e que ambas caminham juntas. Princípios que 



intentamos manter presentes em nosso fazer pedagógico, junto aos estudantes das 

escolas, para que eles também consigam expressar seus sentimentos em suas 

produções artísticas e escritas. Quando pensamos em trabalhar com autorretratos 

na turma, e que o enfoque seria na vida e carreira de Frida Kahlo, conectamos com 

diversos fatores presentes em nossas vidas e que seria interessante levar aos 

estudantes de modo a fazê-los explorar a si mesmos. 

Optamos pelos autorretratos para trabalhar com os modos de ver e sermos 

vistos, contextualizando como os estudantes se representam, o que lhes representa 

e o contexto que está diretamente relacionado com o que levam para as aulas. A 

ideia era para que fossemos além dos estereótipos de representação por meio do 

desenho ou da fotografia, mas com o objetivo de fazê-los pensar que se representar 

não é apenas com suas características externas, mas, também, com seus 

sentimentos, vivências e culturas, assim como Frida kahlo se representava. 

 

 
Fig. 3 - "Meu vestido pendurado ali", pintura de Frida Kahlo – Reprodução – Disponível em: 

http://www.revistatropico.com.br/tropico/html/textos/2921,1.shl 
 

Em reunião para definirmos os planejamentos, decidimos ampliar a proposta 

para outros artistas, considerando que muitos dos estudantes só conheciam a 

técnica do desenho e da pintura, e algumas obras e artistas, mais da arte 

renascentista. A proposta foi desenvolvida com o objetivo de problematizar o papel 

do autorretrato em diferentes momentos históricos e realidades, sem um estudo 

aprofundado da história, mas na maneira como os artistas se autorrepresentavam e 

representam e possíveis técnicas, com referência nas artes visuais e na cultura 

visual.  

Na prática iniciamos com uma série de perguntas: o que é autorretrato para 

vocês? A maioria respondeu que pode ser algo que “nos represente como nos 
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vemos”, ou seja, como são externamente, ou como desenho realista. Nossa 

intensão foi mais ampla, problematizar os modos como nos vemos, como somos 

vistos, a partir de um olhar para nós, de modo a encontrar alternativas de se 

expressar. Como primeira proposta, solicitamos que cada um se definisse em uma 

palavra, pensava sobre si mesmo. Com as respostas da questão em mãos e 

contextualizações sobre o que eles trouxeram, além da questão do que 

responderam sobre a ideia do que é autorrepresentação, conversamos sobre os 

diferentes modos de se identificar além da aparência física, e que é possível fazer 

um autorretrato coletivo. Assim, como tarefa, os estudantes criaram, em grupos, em 

forma de cartazes com colagens, retratos coletivos da turma, com base nas 

respostas deles. 

  A segunda atividade proposta foi uma aula teórica contextualizando a vida e 

obra de alguns artistas que trabalham com autorretratos em diferentes períodos da 

história da arte, dentre eles: Frida Kahlo (1907-1964), Leonardo da Vinci (1452-

1519), Van Gogh (1853-1890), Pablo Picasso (1881-1973), Tarsila do Amaral (1886-

1973), Paul Gauguin (1848-1903) e Catarina Van Hemessen (1528-1587). Nesta 

mesma proposição convidamos os estudantes para que participassem ativamente 

da aula, onde os instigamos a falarem das obras e dos artistas: O que havia 

chamado atenção? Com quais obras se identificavam? Alguma lhes havia causado 

estranhamento e por quê? Alguns estudantes se identificaram com artistas pelas 

suas vivências e relacionaram com suas vidas, logo que abordamos mais sobre a 

vida pessoal dos artistas e como se expressavam em suas obras. Um dos 

estudantes se identificou com o artista Van Gogh e associou suas obras e traços 

com a infância, com o meio rural, onde passava as férias com a família. Outra 

estudante relacionou o que estava sentindo com a obra de Tarsila do Amaral em que 

ela está sentada com uma expressão neutra.  

Criar um espaço onde os estudantes se perceberam integrados as propostas, 

a observar o que cada obra dizia a eles ou como as interpretavam, ou, o que está 

nas composições, foi um momento de ouvir e ser ouvido, de trocas, de 

compartilhamentos, sem certo ou errado, mas, de observação. A partir desse 

compartilhamento propomos uma experiência prática com a produção de 

autorretratos, com base em um dos artistas estudados, mas, com liberdade na 

escolha dos materiais. A intenção dessa atividade foi dos estudantes perceberem 

que existem diferentes maneiras de se autorrepresentar. Que está além daquela 



ideia estereotipada de imagem “ideal” da “realidade”. Que a autorrepresentação é 

parte do todo do artista, do seu momento, dos sentimentos de cada um, das 

particularidades, suas vivências, sua personalidade e seus gostos pessoais.  

Para que as propostas se configurem em práticas significativas, se faz 

relevante que a escola e/ou a academia sejam promotoras desses espaços, onde os 

conteúdos não sejam levados dentro de “uma caixinha fechada”, mas com muitas 

aberturas/fendas, com objetos e imagens subjetivas que provoquem, mexam, 

desestabilizem, (des)construam respostas prontas, fragmentem estereótipos, para 

que possam (re)criar outras possibilidades, subjetividades, relações, sentidos, 

propostas (MOSSI, 2014, p. 32). Em que, os estudantes se permitam experimentar 

com materiais/técnicas, linguagens que lhes oportunizem conhecimento, que ao 

proporem significado as suas criações consigam desenvolver relações com algo que 

lhes sejam relevantes. Que a partir dessas significações, consigam ir além, refletir 

sobre si, sobre seu espaço e o que lhe interessa e por que. Ao mesmo tempo, 

questionem sobre o que lhes é (im)posto, seja através da mídia, das imagens, da 

internet, que busquem a veracidade do que lhes é oferecido/dado. Criem seus 

próprios modos de ser, estar, ver, mas com profundidade, embasamento, sabedoria. 

Que possam fazer suas escolhas de forma crítica e responsável (HERNÁNEZ, 1998, 

p.60).  

 No decorrer da atividade observamos que cada estudante, de modo 

particular, foi criando afinidades com o trabalho, que muitos, que num primeiro 

momento, estavam se sentido perdidos, confusos, inseguros, que não conseguiam 

se ver além de sua imagem fotográfica, com as conversas e trocas com as docentes, 

foram se permitindo explorar e experimentar. Foi interessante observar o que os 

estudantes falaram sobre eles, como no caso da aluna que colocou girassol como 

seus olhos: “os girassóis nos olhas representam o quanto sou feliz” (fala da 

estudante Di). Outro menino justificou que usou a colagem, porque através da 

montagem de diferentes elementos, como recortes de papéis e tecidos, colocou 

imagens de coisas que ele gostava e se identificava, para criar um rosto.  Muitos 

estudantes puseram em suas produções mais o sentimento do que aparência de si.   



 
Fig. 4 -  Imagens de autorretratos dos estudantes – arquivo pessoal das autoras. 

 

Outra menina relatou que, no dia em que realizou a atividade, estava brava e 

por isso quis passar seus sentimentos para a obra, criando uma imagem abstrata 

em vermelho e preto. Mas, o trabalho que mais nos tocou foi o de uma menina que 

representou o diabo e ao falar sobre seu trabalho, relatou que não havia se 

representado, mas como a mãe a chamava, “de diabo da vida dela”.  Relatos que 

nos provocaram muitos sentimentos, assim como nos estudantes, que ao falarem de 

suas produções choraram e aproveitaram o momento para contar um pouco de suas 

histórias e experiências pessoais e familiares. Outra menina falou que trouxe para o 

desenho a ideia do sonho e das cores vivas, que a deixam feliz em momentos de 

tristeza, com a boca vermelha em formato de melancia. 

Dias (2013) trata de produzir relações com a cultura dos estudantes, os 

oportunizando reflexões a partir da arte, observando e conhecendo seu entorno, o 

que lhe é possibilitado e proposto diariamente. Criando alternativas para a produção 

de conhecimento entre a realidade e a educação, e a partir daí “discernir formas 

diferenciadas de produção dos saberes” (Idem, p. 119). A cada proposição de 

diálogo com os estudantes sobre suas produções observamos o quanto suas 

experiências estão (in)diretamente relacionadas. Na proposição dos autorretratos 

individuais, observamos o que eles têm a dizer e como uma aula de arte pode 

potencializar diálogos com suas vidas, criar vínculos entre eles e com a arte. As 



docentes – bolsistas - ao final das conversas sobre os autorretratos fizeram seus 

relatos, onde destacaram que “jamais imaginavam que um trabalho artístico com 

uma turma de nono ano do Ensino Fundamental, iria gerar problematizações”. Falas, 

que nos fizeram pensar nas nossas próprias produções artísticas, no quanto nos 

colocamos em tudo que fazemos, seja na docência ou na vida particular, ou nas 

produções artísticas, mesmo quando não estejamos falando de nós.  

Partimos de uma metodologia tradicional, que fez parte de nossa formação, 

para no decorrer de nossa prática nos colocarmos como sujeitos mediadores do 

processo, sempre considerando  nossas relações com as propostas e o que poderia 

ser significativo para o grupo, desenvolvendo atividades que nos possibilitassem 

trabalhar com as imagens, a partir das relações que criamos com elas, um processo 

de auto aprendizado (MARTINS, 2013, p. 93). No decorrer das aulas com a turma, 

dos encontros de planejamento que evocassem algo de nós, para a qual, como nos 

relata Hernández, 

 
A pesquisa sobre e com imagens nas mãos de adultos e meninos, meninas 
e jovens pode explorar o lugar de ruptura. Ao mesmo tempo, possibilita 
construir projetos apaixonantes para que todos (com suas diferenças e 
posições diversas) encontrem seu lugar para aprender com sentido e 
construir experiências de saber que lhes permitam não somente interpretar 
o mundo, mas também atuar nele (2013, p. 92). 
 

Pensar com e a partir das imagens, com relação a nós, nos fez perceber a 

importância dos momentos de trocas. Momentos de avaliação e autoavaliação das 

práticas e de observar o que estava sendo significativo e o que precisa ser 

repensado. Do mesmo modo, o planejamento, que além de ser nosso guia, esteve 

aberto a mudanças, a novas proposições, a escuta do que os estudantes tinham a 

dizer. A tentar entender o porquê de nem sempre conseguirmos os estudantes como 

gostaríamos. 

 

Para pensar sobre a autorrepresentação em artes com Frida Kahlo 
 

 
El método fenomenológico consiste en la capacidad, o más bien en el difícil 
arte, de ser sensible, es decir, sensible a las connotaciones sutiles del 
lenguaje, a la forma en que habla el lenguaje cuando deja que las cosas se 
expresen por sí mismas. Esto significa que un verdadero hablante debe ser 
alguien que escuche de verdad; que sea capaz de armonizar con las 
totalidades profundas del lenguaje que normalmente caen fuera de lo que 
estamos acostumbrados a escuchar; que sea capaz de escuchar la forma 
en que las cosas del mundo nos hablan. El mundo no es una aglomeración 



de meros objetos que deben ser descritos simplemente con el lenguaje de 
las ciencias físicas (VAN MANEN, 2003, p. 127-128). 
 

A educação da cultura visual busca criar espaços e oportunidades para que 

os educandos interajam com produtos, imagens, artistas e obras, manifestando suas 

subjetividades e os significados dessas interações. Esta perspectiva, assim como a 

hermenêutica apontam vias educativas afeitas aos modos como o corpo pode 

construir o autoconhecimento através de investimentos afetivos e experiências 

prazerosas, seja na relação com conteúdos prescritos nos currículos relacionados 

com imagens, produtos, artefatos e demais formas culturais que integram seus 

cotidianos. Nesse sentido, acreditamos ser possível desenvolver pedagogias, que 

dialoguem com obras/imagens, que possam criar sentido, seja numa relação 

individual ou coletiva. O que direciona essa significação é o modo como os docentes 

se permitem afetar e ser afetado em seu fazer docente (HERNÁNDEZ, 2013, p. 86). 

A inspiração, para a proposta em discussão, veio da obra e vida da artista 

mexicana Frida Kahlo, conhecida mundialmente por ter pintado autorretratos e por 

ter sido uma mulher a “frente do seu tempo”, por lutar pelos direitos do povo 

mexicano e das mulheres, e denunciar o sofrimento delas, em um período onde as 

mulheres eram tidas como inferiores e submissas aos homens. Questões estas, que 

aparecem em algumas de suas obras; como a denúncia ao machismo - na obra 

“Unos Cuantos Piquetitos”, em que denuncia o feminicídio – que acontece ainda nos 

dias de hoje. E outras obras como 'Hospital Henry Ford' (1932) e 'Nascimento' 

(1932), onde representou sua dor quando sofreu seus abortos espontâneos. A 

inserção da artista se deu através de um documentário que conta sua história 

pessoal e artística e a partir dele propomos contextualizações, discussões, nas quais 

os estudantes discorreram sobre o que os tinha afetado, o que da vida da artista os 

marcou. O que as obras apresentadas no documentário significaram. O que elas 

dizem de nós ou para nós? Alguns falaram que jamais imaginavam que aquelas 

obras, que haviam visto em outros momentos poderiam ser parte da história da 

artista. Imaginavam que poderiam ser imaginações, sonhos. Outros que tinham a 

ideia de que todo artista tinha uma vida tranquila, que suas obras pouco tinham 

haver com suas vidas. Frida tratava em suas telas assuntos delicados e 

problematizava realidades que são presentes ainda hoje na vida de muitas 

mulheres. Vida e obra sempre estiveram entrelaçadas. Do mesmo modo 

acreditamos estar buscando produzir conhecimento e dar sentido a educação ao nos 



colocarmos como sujeitos em interação ao que propomos, vinculando conteúdos – 

no caso dos autorretratos e da artista – com nosso ser docente, com o objetivo de 

envolver os estudantes com as propostas. 

Em uma das aulas, um colega do grupo de pesquisa do Laboratório de Artes 

Visuais e suas I/Mediações/UFSM (LAV/M), foi à escola para falar de seus estudos 

vinculados a arte e a dança com Frida Kahlo, as relações entre a vida e a obra da 

artista, dialogando com as reverberações que têm sido produzidas em suas 

pesquisas de mestrado em Artes. Os estudantes se sentiram envolvidos com a fala 

de Crystian Castro, durante a apresentação fizeram vários questionamentos sobre a 

artista, como por exemplo: se ela pintava antes do acidente; se era crédula de 

alguma religião; sobre as dificuldades de Frida em ter filhos; e muitos comentários 

sobre a relação de Frida com Diego. E também, surgiu sua ligação, entre ele, 

Crystian, com a Frida, de onde partiu o interesse pelas obras? Da relação dela com 

a arte e o acidente, que é um tema corriqueiro em suas obras, como isso foi levado 

para a pesquisa? O que demonstrou a potência de pensarmos em estratégias que 

envolvam os estudantes com nossas propostas, seja no uso de meios digitais para 

trabalhar conteúdos, no convite a pessoas que tenham vínculos com a temática e 

consigam propor diálogos que envolvam os estudantes com suas produções e 

pesquisas.  

 
Fig 5: Imagem do espetáculo “Ferida Kahlo” realizado no I Encontro de Artes Visuais e suas 

I/Mediações no centro de Convenções da UFSM, em outubro de 2017 – Arquivo Rafael Falk. 

 

O que acreditamos ter sido importante, pois, o professor Crystian levou para 

os estudantes um pouco de sua experiência com a arte/dança, suas criações 

artísticas e suas pesquisas de mestrado, como o projeto que participa do Curso de 



Dança da UFSM, onde o grupo desenvolveu um espetáculo intitulado: “Ferida 

Kahlo”, que é baseado em estudos de obras da artista Frida Kahlo para a criação 

das coreografias e do figurino do espetáculo. Experiências, que mostram o 

envolvimento com o que faz, produz e pesquisa, que estiveram presentes em sua 

fala. Envolvendo os estudantes com o processo, num espaço de diálogo e interação. 

Onde o professor compartilhou seus conhecimentos e os alunos puderam 

contextualizar o que já vinham estudantes, se articularam com associações 

individuais e temporais que já vinham sendo construídas nas aulas, que partiram das 

individualidades pessoais, que foram sugerindo novas/outras configurações nas 

atividades que se seguiram, onde os estudantes criaram a partir de seus olhares 

particulares mapas conceituais de seus aprendizados com Frida Kahlo. 

 
Considerações Finais 

 
As metodologias foram pensadas como parte ativa do processo com o intento 

de gerar conhecimentos conjuntos entre todos os envolvidos, com suas particulares 

visões e significações. As experiências tratadas nesse texto foram problematizadas 

e contextualizadas a partir de planejamentos que foram construídos com base nas 

observações, nas relações criadas pelos estudantes com o que lhes era proposto.  

Nossa intenção ao trabalhar a partir da artista, com as abordagens da 

hermenêutica e da cultura visual, de estar em constante ressignificação de nosso ser 

docente e de pensar em propostas que dialoguem conosco e com os estudantes, de 

modo a nos colocarmos como mediadores do conhecimento. Tem sido a de nos 

propormos a viver a educação pedagógica, professor/educador, pais, que se formam 

e disformam pela relação constante com as crianças e jovens, apertos ao 

conhecimento e aos acontecimentos para oportunizar diálogos interativos, deixando 

de serem propositores e informantes do conhecimento. 

A fenomenologia, a partir de nossas experiências e na interação pelo PIBID, 

tem nos proposto experienciar os acontecimentos, se permitir senti-los ao mesmo 

tempo em que nos leva analisar as relações afetivas que são produzidas entre os 

estudantes, com os conteúdos e imagens, como e porque algumas afetam mais a 

uns do que a outros. Como Frida nos afetou e está afetando aos estudantes, o 

quanto temos dela em nossas vivências e o que leva um adolescente a se identificar 

com imagens surreais que contam uma história de vida? Questões que acreditamos 

ter respondido parcialmente no decorrer do texto, mas que ficam em aberto, por 



acreditarmos que nossa proposta não tem a intenção de criar respostas fechadas, 

mas propor experiências onde possamos nos (re)conhecer a nós mesmos, seja 

docente, e/ou estudante. 

A cultura visual tem sido propulsora de diálogos entre arte/artistas - 

objetos/imagens/obra - com os estudantes, a partir de observações sobre os sujeitos 

ao interagir com a arte, de modo aberto, as diferentes interpretações e 

particularidades dos sujeitos envolvidos no processo de aprendizado e não como 

algo imposto pelo olhar das docentes. Desse modo, a metodologia trabalhada com a 

cultura visual, instiga o olhar atento, sensível, que gera sensibilidade ao explorar as 

práticas de contextualização em sala de aula, onde o estudante é sujeito ativo de 

seu aprendizado - que trás consigo saberes que ao serem potencializados nos 

espaços educativos resultam numa educação significativa, ao evocar e produzir 

sentido – nesse processo, o docente busca estar em interação, observando as 

pequenas nuances, avaliando o processo. Se permitindo a idas e vindas, a trocas, a 

diferentes interpretações.    

Nessa perspectiva percebemos a importância das trocas entre nós e dos 

momentos de avaliação do processo. Os quais têm nos auxiliado perceber que as 

experiências com a turma nos ajudar a criar relações críticos para si, a partir de um 

eu reflexivo, sobre suas produções e a arte, numa formação conjunta entre 

docência/arte/educação e estudantes.  
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