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Linha 2: Poéticas visuais e processos de criação 
 
 
Resumo 
A escrita deste texto parte de experiências vivenciadas junto ao Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) – Artes Visuais/UFSM, entre docente de escola e 
acadêmicos/bolsistas com estudantes dos primeiros anos do Ensino Médio em uma 
escola da Rede Estadual de Santa Maria/RS. O objetivo é discutir a importância de uma 
educação problematizada em diálogo entre docente e acadêmicos em formação. Para a 
contextualização e reflexão do nosso fazer pedagógico, trazemos como aportes 
metodológicos a cultura visual, por meio dos estudos de Hernández (1998, 2007, 2013), 
por entendermos que a arte educação pode ser mediadora de sentido no processo 
educativo entre imagem/obra/objeto e as práticas em sala de aula com os estudantes. As 
imagens/obras/objetos são articuladas como dispositivo de aprendizagem, buscando 
estabelecer relações entre imagem e subjetividade no que se refere às construções 
sociais, históricas, culturais e ideológicas que circulam no contexto de sala de aula. 
Considerando a escola como espaço de diálogo entre os conhecimentos e as vivências 
dos estudantes. Os encontros de planejamento e os registros realizados pelos 
acadêmicos nos serviram de subsídios para organizar as atividades com os estudantes, 
com o objetivo de desenvolver proposições que fossem significativas e que cativassem, 
criando relações consigo (DALLA VALLE, 2015). Para as quais, nos acercamos de 
algumas ideias trazidas pelos estudantes e pelos acadêmicos para pensar e propor 
práticas educativas em arte que favorecem o protagonismo juvenil e posições ativas com 
a arte em relação ao contexto cultura ao qual estamos inseridos. 
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Abstrat  
The writing of this text is based on the experiences of the Institutional Program of the 
Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) - Visual Arts / UFSM, between school teachers and 
scholars / scholars students with the first years of high school in a school of the State 
Network of Santa Maria / RS. The objective is to discuss the importance of a problem-
based education in dialogue between teacher and academic in formation. For the 
contextualization and reflection of our pedagogical work, we bring as methodological 
contributions the visual culture, through the studies of Hernández (1998, 2007, 2013), 
because we understand that art education can be a mediator of meaning in the 
educational process between image / work / object and practices in the classroom with the 
students. The images / works / objects are articulated as a learning device, seeking to 
establish relations between image and subjectivity with regard to the social, historical, 
cultural and ideological constructions that circulate in the context of the classroom. 
Considering the school as a space for dialogue between students' knowledge and 
experiences. The planning meetings and the registrations made by the academics served 
as subsidies to organize the activities with the students, with the aim of developing 
propositions that were meaningful and captivating, creating relationships with them 
(DALLA VALLE, 2015). For which, we approach some ideas brought by students and 
academics to think and propose educational practices in art that favor youth protagonism 
and active positions with art in relation to the culture context to which we are inserted. 
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Primeiros passos 

 

A profissão docente em artes tem passado, no decorrer da história da arte 

educação no Brasil, por avanços e retrocessos, pelas políticas públicas que 

determinam o que é prioridade e “importante” na formação do sujeito. No que se 

refere aos conhecimentos, que são divididos em disciplinas, seja pela inserção e 

lugar que a arte ocupa nesse espaço e mesmo pela valorização do próprio 

docente de artes para ministrar a disciplina. Não é de hoje que a arte é vista como 

secundária em muitos espaços educativos, principalmente em escolas públicas, 

onde muitas vezes professores formados em outras áreas ministram a disciplina 

para completar a carga horária.  

Vivemos em tempos sombrios de incertezas em relação à educação 

pública em nosso país. Num cenário que há necessidade de buscar 

espaços/brechas para colocarmos as artes e nossa profissão como 

“potencializadoras” da formação inicial de sujeitos pensantes. Onde, a arte seja 



parte integrante da sociedade e da cultura. Possuindo um papel fundamental no 

desenvolvimento crítico e criativo de crianças e adolescente. 

Nesse cenário, em contra partida, percebemos a importância de nos 

mantermos em formação, como docentes e pesquisadores inquietos com nosso 

fazer pedagógico, para nos conservarmos atualizados com as pesquisas e 

proposições sobre a arte e artistas contemporâneos. Não nos permitindo 

estabilizar com o que as políticas públicas impõem para as artes e os professores 

da área.  

Os acadêmicos de licenciatura em artes, ao terem seu primeiro contato 

com a escola, no papel de docentes em formação, passam a vivenciar essa 

realidade, no momento em que se está diante do desafio de realizar um 

planejamento para 50 minutos de aula, com estudantes que trazem junto de si 

diferentes vivências. Tempo que delimita a relação docente/estudante enquanto 

sujeitos, restringindo a dinâmica de aula em um espaço onde o conteúdo se torna 

o fator principal. 

Nesse contexto, que docente de escola pública e acadêmicos do curso de 

Artes Visuais/Licenciatura da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, 

através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), 

subprojeto PIBID - Artes Visuais/UFSM, estão criando diálogos, dentro do espaço 

escolar e da universidade. Onde a docente/supervisora buscou, através do 

programa, a possibilidade de se manter em formação e os acadêmicos terem 

contato direto com as escolas, desenvolvendo projetos que dialoguem com os 

contextos escolares e com suas pesquisas de graduação.  

Para a escrita deste texto trazemos como exemplo as experiências 

vivenciadas com os acadêmicos da UFSM e os estudantes da Escola Estadual de 

Educação Básica Augusto Ruschi, que faz parte de uma das três instituições da 

Rede Pública de Santa Maria/RS, que recebeu o subprojeto PIBID – Artes 

Visuais, em 2018/19, que discorre sobre as práticas desenvolvidas junto a 

estudantes do Ensino Médio. No qual objetivamos discutir a importância de uma 

educação problematizadora em diálogo entre docente e acadêmicos em 

formação. Tal compreensão ajuda a perceber o significado que a arte pode ter no 

meio social em que o projeto está inserido. Tendo como propósito de realizar uma 

análise autorreflexiva sobre as práticas e as metodologias desenvolvidas, as 



quais foram planejadas pelo grupo em inserção com os estudantes e as propostas 

que estavam sendo aplicadas nos primeiros contatos dos acadêmicos com as 

turmas.  

 A cultura visual tem sido nosso aporte de estudo e reflexão sobre as 

práticas na escola, desde os objetos/obras/imagens que foram selecionados para 

nossas aulas e para a escrita. Dos quais fizemos um recorte para exemplificar 

nossos planejamentos, os que se mostraram potencializadores de 

problematizações e significações com os estudantes (HERNÁNDEZ, 1998, 2007).  

Considerando que estamos envoltos numa massiva presença de imagens 

oriundas de diversas fontes.  O docente pode ter o papel de mediador diante das 

mesmas, ao convidá-las a adentrar os espaços escolares. Papel, enquanto 

sujeitos/docentes em (trans)formação, que se formam e disformam nessas 

relações, observações, que podem ser (re)significadas pelo contato e 

principalmente pelas autoavaliações, pela pesquisa, estudo, pelo se perceber 

inacabado (FREIRE, 1996, p. 38). Num contexto, no qual somos constantemente 

desafiados e diante desses desafios, fazemos escolhas que dizem respeito ao 

contexto em que estamos inseridos como docentes e também a nós mesmos 

(VAN MANEN, 2003, p. 144). E, que estão presentes nas escolhas das atividades 

organizadas pelos acadêmicos, ao criarem relações com suas experiências 

acadêmicas que foram significativas e reconfiguradas, conforme suas 

observações com os estudantes.  

   

A docência em artes: diálogo com a escola através da cultura visual  

 

O subprojeto PIBID/Artes Visuais é embasado nos estudos da cultura 

visual e dos Projetos de Trabalho de Fernando Hernández (1998, 2007 e 2013) 

propondo uma relação dialógica e interativa entre escola, acadêmicos e propostas 

planejadas em conjunto nos subgrupos.  

Para a configuração dessa proposta, dentro dos espaços escolares, foi 

importante que os acadêmicos tivessem um prévio conhecimento das instituições 

onde atuariam, o qual se deu no mês de setembro de 2018, quando se inseriram 

nas escolas e nas aulas de artes, auxiliando os docentes supervisores. Ao mesmo 

tempo em que faziam observações, contribuíam com as propostas trabalhadas 



junto aos estudantes, com sugestões e intervenções nas turmas. As observações 

dos acadêmicos possibilitaram discussões/análises que a docente, por estar 

imersa no ambiente escolar, muitas vezes, não conseguia perceber. Nessas 

trocas foi possível pensar em outras dinâmicas e ter um olhar atento para as 

particularidades e proposições que envolvessem as turmas.  

A escola tem como enfoque a formação humana na sua integralidade, em 

que conteúdos e vida estão em constante diálogo. Envolta nessa metodologia, a 

escola possa a ser um lugar de trocas, que considera o aprendizado como 

processo de subjetivação. Pois, como é tratado por Larrosa em seus textos (2002, 

p. 22), o aprendizado não é construído de modo igual, mas, gera sabedoria, 

quando o indivíduo consegue ser tocado, sensibilizado pela experiência 

vivenciada. Desse modo, o papel da escola não é o de promotora dos conteúdos, 

mas de mediadora, para que o conhecimento seja constituído pelas experiências 

e problematizações que são construídas no coletivo entre os sujeitos, 

considerando as subjetividades e os saberes que cada um traz/leva consigo. 

Nesse sentido, organizamos os planejamentos, considerando as observações e 

as sugestões dos acadêmicos, de modo que fosse possível interligar a disciplina à 

proposta da escola e as particularidades das turmas, que propunham saberes e 

interações com a vida, a cultura, a sociedade, política e ciência (HÉRNANDEZ, 

1998, p. 27). 

Os docentes passam a serem os interlocutores da produção do 

conhecimento, constituído em conjunto, que se dá, ao projetar a partir de seus 

saberes e modos de atuar. Como é tratado por Hernández (1998, 2007), ao 

desenvolvermos propostas a partir da cultura visual, de uma metodologia que 

sugere a elaboração do conhecimento compartilhado entre estudantes e docente, 

na qual, o objetivo é tentar estabelecer o diálogo entre os conteúdos/temas de 

forma dinâmica, que envolva a todos. 

 
Para continuar aprendendo é necessário ter um conhecimento prévio e 
indubitável, mas sua natureza não tem que ser apenas acadêmica, 
também pode ser de senso comum, fruto da experiência cotidiana ou 
relacionada com outros conhecimentos organizados não 
necessariamente “científicos” (Idem, 1998, p. 29). 

 

Nesse sentido, nosso papel como mediadores tem como ponto inicial 

conhecer as turmas/estudantes, a partir de atividades interativas, que, ao fazê-lo, 



a fim de criar relações consigo, nos tragam noções de como elaborar dinâmicas 

de trabalho que tenham significado e sentido, e gerem sabedoria. Sabedoria, que 

se dá pela experiência significativa, que acontece quando o estudante se sente 

instigado, quando sua curiosidade é desafiada ao criar conexões com algo que 

pode relacionar com seus interesses pessoais, que são articuladas a partir de 

distintos saberes (DALLA VALLE, 2015, p.272). 

A cultura visual nos propõe interpretar os conhecimentos através das 

experiências, com foco em um ensino conectado com mudanças sociais, que 

situam a prática da educação de maneira que organize o espaço e o tempo de 

docentes e estudantes, perante o discurso do saber escolar, nas quais as 

práticas educativas presisam constantemente ser resignificadas e avaliadas. Não 

buscar uma resposta, mas possibilidades para instigar um olhar crítico e 

reflexivo. 

Desta forma, as subjetividades devem ser observadas a partir de nós, de 

modo a nos descobrirmos como docentes através do que ensinamos e 

aprendemos, e como somos envolvidos por nós mesmos, ao entendermos que 

muito das metodologias que escolhemos, estão atrelados ao modo como nos 

constituímos enquanto sujeitos, na maneira como fomos criados e educados. 

Logo estão diretamente ligados ao nosso meio social, num processo de 

percepção de si. Nos quais, nos vemos limitados a práticas modernas, que pouco 

contribuem com os estudantes. (Re)significar a nós mesmo não é algo simples, 

requer percepção, diálogo, sensibilidade ao olhar do outro e para esse outro. E, 

por conseguinte, devemos enfrentar o exercício de sermos expostos a avalição e 

a própria autoavalição.  Assim, buscar alternativas para romper com a lógica 

formal, ao aprender a (des)aprender, a (desa)pegar, sair da zona de conforto. 

Buscar (re)significar nosso eu, ter um olhar atendo para as coisas, se mostrar 

curioso pelo que o mundo tem a mostrar, junto com nossos estudantes, com o 

cuidado que, 

 
Desaprender é algo mais que aprender coisas opostas sobre um mesmo 
tema, assunto, valor, questão da vida. Desaprender pode até indicar, 
erradamente, a ideia de esquecer o aprendido. Porém, o seu significado 
e intenção é exatamente o contrário. [...] Desaprender é aprender a não 
querê-las mais para si; a não outorgar mais o estatuto de verdade, de 
sentido ou de interesse. Verdade aprendida com outros, desde sempre, 
adquire valor de inquestionável. Desaprender é animar-se a questionar 
tais verdades. Desaprender é, também, fazer o esforço de conscientizar 



todo o vivido na contramão, evocando o impacto histórico e emocional 
que teve aquela aprendizagem que hoje deseja ser modificada 
(FRESQUET, 2007, p. 49, apud. DALLA VALLE, 2010, p. 10). 

 

Fresquet, nos provoca a refletir sobre nossas práticas, olhar a 

escola/universidade como espaço de (des)construção do conhecimento, de 

subjetivação, onde o aprendizado ocorre no seu próprio tempo e espaço, 

interligadas a subjetividade de cada um. Cabendo a nós, docentes, perceber os 

diferentes saberes que configuram uma turma, valorizando e aprendendo com as 

individualidades em cada pequena nuance.  

Desse modo a percepção se faz importante, no subprojeto PIBID- Artes 

Visuais (UFSM), pois, ao trabalhar em conjunto com os acadêmicos, cabe ao 

supervisor/docente, estar atento aos conhecimentos e saberes que aqueles 

trazem consigo, os interesses que levam para a escola e como se percebem 

enquanto educadores em formação inicial. Considerando que os conhecimentos 

estão em constante processo. Ter esta percepção é importante para compreender 

que o docente, seja ele formado ou na formação inicial, não é e nem deve ser o 

promotor do conhecimento e da verdade, mas mediador, em processo de 

aprendizado, no qual simultaneamente aprende e ensina, tanto na escola com os 

estudantes, como com os acadêmicos no projeto PIBID. Ao propor reflexões que 

oportunizem uma construção conceitual em conjunto, através da arte, de 

imagens, que possam a partir dessas conceituações, produzir relações com o 

social, o local, o cotidiano e consigo, dando sentido aos conteúdos.  

Nesse contexto, o docente e o acadêmico crítico/inquieto de seu trabalho, 

intenta alternativas com a arte, por meio da cultura visual, a qual, segundo 

Hernández,  

 
Tal perspectiva, que vai além de experiências de apreciação, de prazer 
estético ou de consumo que a cultura visual pode proporcionar, suscita 
uma compreensão crítica das práticas sociais do olhar e da 
representação visual, das suas formas sociais e das relações de poder 
às quais se vincula (2007, p.41). 

 

Neste ínterim, os estudos da cultura visual mobilizam formas de 

compreensão e percepção de si e do mundo que estão além daquilo que pode 

estar em evidência na narrativa, ou seja, 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” (DIAS, 2013, p. 119). 

 

De um tema de interesse a uma prática significativa 

 

Dentro da sala de aula, educandos e educandas do 1º ano do Ensino 
Médio, possuíam olhares atentos, envergonhados e desconfiados. Todos 
os estudantes despertavam o mesmo sentimento, querer fazer algo novo 
na disciplina de Artes. Algo que nenhuma turma na escola tivesse feito. 
Muitas foram às propostas sonhadoras, algumas fugiam do nosso 
alcance. Mas, a partir do que nos trouxeram, analisamos e chegamos à 
definição do que iriamos trabalhar no terceiro trimestre1.  

 

Ao pensar numa dinâmica que despertasse a curiosidade dos estudantes, 

inicialmente relembramos como foram nossas experiências durante o Ensino 

Básico e em como a falta de outras linguagens na disciplina de Educação Artística 

criava uma ideia limitada do que conhecíamos enquanto arte. Após essas 

reflexões realizadas em conjunto, surgiram indagações por parte dos acadêmicos, 

que estavam ansiosos e também “inseguros” pelo que iriam encontrar e como 

seriam recebidos. E, por parte dos estudantes, que queriam conhecer os “novos 

professores” -  saber se teriam experiências novas, o que eles iriam propor, como 

seriam as aulas?  

 
Em nosso primeiro contato com as turmas desenvolvemos algumas 
dinâmicas para nos aproximarmos, no segundo momento pedimos o que 
gostariam de trabalhar, a partir das propostas trazidas pelas turmas, 
chegamos a um tema para dar início ao plano pedagógico. Deste modo, 
nosso próximo passo para atuar dentro de sala de aula sempre foi 
começando com os planejamentos. Os quais, com a vivência em sala de 
aula, íamos adequando de acordo com o que gerava mais interesse no 
aprender2.   

 

As inserções aconteceram ao final do segundo trimestre letivo – em 

setembro de 2018 - paralelo ao fechamento das propostas levadas pela docente 

da turma, que era o estudo de um artista local3, análise, contextualização e 

atividades práticas a partir do que havia sido estudado. A proposta obteve um 

resultado satisfatório, onde os estudantes demonstraram envolvimento e interesse 

pelas obras. Interagiram de modo que surgiram vários questionamentos, dentre 

                                                           
1 Relato de uma das coautoras no final de 2018, como atividade avaliativa do PIBID. 
2 Relato das coautoras ao final do ao de 2018, em relação as experiências na escola. 
3 Obras da exposição “Anatomias Hibridas: Inventando Eus” do artista Lutiere Dalla Valle. 



eles: entender por que o artista usava tantos elementos; Qual a relação dele com 

os animais que desenhava e com os seres humanos? Por que usar molduras no 

entorno das imagens como parte das obras? Questões que não pretendemos nos 

ater neste texto, por não ser foco de nossa escrita, mas que foram sendo 

contextualizadas no decorrer das aulas com o auxílio da docente e dos 

acadêmicos, e com a visita do artista à escola. Onde, muitos dos estudantes, 

tiveram o primeiro contato com um artista. Já que eles não possuem uma relação 

frequente com a arte. Isto, os direcionou a ter um olhar mais sensível e romper 

com a ideia de distanciamento entre artista e público. 

 
Fig. 1: Visita do artista Lutiere Dalla Valle, com obras da exposição “Anatomias Hibridas: 

Inventando Eus”, a escola E. E. E. B. Augusto Ruschi em outubro de 2018. 

 

A partir dessa proposta e interesse dos estudantes, os acadêmicos 

definiram seus planejamentos, desde a escolha do conteúdo, abordagem e 

material. Com base nas falas dos estudantes e nas avaliações sobre o estudo das 

obras da Série “Anatomias Hibridas: inventando Eus”. Muitos trouxeram presente 

à questão de como poderiam criar algo que fosse além do real,  

 

Aprendi muita coisa por trás do verdadeiro significado das obras, pude 
entender o que o artista queria transmitir ao produzir cada obra. Também 
aprendi, que, o que nós enxergamos, talvez não seja o que outras 
pessoas enxergam. Por isso temos que ouvir o próximo, para entender 
melhor esse misterioso mundo da arte4. 

 

Pois, como discorre Van Manen, “como os artistas se dedicam a dar forma 

à sua experiência vivida, os objetos artísticos são, em certo sentido, experiências 

                                                           
4 Relato de uma estudante dos primeiros anos da E. E. E. B. Augusto Ruschi, 2018, referente ao 
trabalho realizado com as obras da Exposição “Anatomias Hibridas: Inventando Eus” e da visita do 
artista a escola. Relatos do arquivo pessoal da autora. 



vividas transformadas em configurações transcendidas” (2003, p. 92). As criações 

humanas sejam elas artísticas ou cientificas estão diretamente relacionadas à 

cultura e as relações sociais. Suas experiências de vida, em seus diferentes 

tempos e espaços, que vão sendo (re)confirmadas com o tempo. Pois, como 

aponta Martins, 

Sem uma visão crítica e sem um sentido de responsabilidade, as 
pessoas podem ser manipuladas pela crescente diversidade de imagens 
– da arte, da publicidade, ficção e informação – que, de modo 
aparentemente inofensivo, invadem e acossam nosso cotidiano. A ideia 
de que as imagens têm vida cultural e exercem poder psicológico e 
social é o bordão que ampara a cultura visual (2006, p. 73). 

 

 A nosso ver tem relação com as obras estudadas, onde o artista 

relacionou diferentes elementos com seus distintos significados, fossem eles 

pessoais, históricos, sociais e/ou literários.  

De antemão procurávamos algo que pudesse (re)significar uma simples 

aula de artes, sempre pensando em uma abordagem que não fugisse tanto do 

cotidiano e do que estava sendo desenvolvido com as turmas. Ao pensar nos 

possíveis materiais que gostaríamos de usar, por esse, ainda ser um impasse 

para os professores de artes da rede pública, pois limita docentes e discentes a 

experimentar técnicas diferentes e explorar a criatividade. 

O grupo decidiu trabalhar com o tema “manchas”, mas de maneira que 

fosse possível experimentar materiais e obter resultados que os alunos 

possivelmente não haviam estudado. Ao pensar na proposta, grande parte do 

grupo relatou ter experimentado a técnica e que os acadêmicos que não tinham 

essa experiência poderiam aprender com os estudantes. Ainda quando 

estávamos pensando no que trabalhar com os alunos, com o tema “manchas” 

surgiram questões como, “nós como futuros docentes não tínhamos uma noção 

prévia do que é arte abstrata e como trabalhar com manchas, antes de entrar no 

ensino superior”. Logo, seria interessante poder levar algo aparentemente 

simples, mas que necessita pensar para criar. A escolha do tema deu-se também 

sobre como poderíamos abordá-lo de modo que pudéssemos romper com a ideia 

de que arte abstrata/manchas, não é algo pensado, mas que é possível criar 

trabalhos poéticos usando manchas.  

Depois do tema definido, consideramos, que seria importante apresentar 

uma contextualização teórica sobre manchas e as inúmeras possibilidades e 



técnicas com que poderiam realizar com as propostas. Ao pensar na prática, 

simplesmente explicar como se deve trabalhar, ao nosso ver, pode restringir a 

simples prática, onde os estudantes não conseguem dar um sentido, mesmo que, 

neste caso estivesse vinculado as obras do artista Lutiere Dalla Valle.  

Com o objetivo de dar suporte para nosso fazer pedagógico/prático, 

decidimos por uma aula teórica em que levamos referências de artistas que 

trabalham com a linguagem que foi oferecida, onde os estudantes pudessem se 

aproximar de diferentes artistas que desenvolveram/desenvolvem suas pesquisas 

formais com manchas, tanto abstratas, quanto figurativas. Dentre eles 

destacamos: Jackson Pollock (1912-1956), conhecido por seu estilo único por 

gotejamento; Ana Nitzan, Giulia Bernadelli, Hong Yi, Sebastião de Lima e Symon 

Gdowick. Apresentamos um breve resumo da autobiografia de cada artista e suas 

respectivas obras, procurando relacionar a participação com os estudantes numa 

espécie de análise da obra: O que representa essa obra para você? O que é 

possível relacionar a partir dela?  

De modo geral as turmas participaram das contextualizações com 

questionamentos, percebeu-se um envolvimento sobre o que estava sendo 

tratado. Mostraram-se engajadas e curiosas a respeito das inúmeras 

possibilidades de trabalhar com manchas. Foi uma proposta pensada a fim de 

envolver os estudantes num meio artístico que há dificuldade de compreender o 

que significa tal obra, de maneira que fosse aproxima-los de obras que muitas 

vezes são tidas como “sem sentido”. 

Na sequência da aula teórica convidamos os estudantes a experimentar 

algumas técnicas e materiais para produzir manchas, como tinta, plásticos, 

algodão, sal e papel. O desafio/problema, nesse processo, não foi o da 

experimentação da técnica, mas a partir dela, criar algo com as manchas para ser 

tratado e desvendado para a criação de desenhos. O uso de diferentes materiais 

foi de extrema importância para a criação de uma consciência coletiva sobre arte 

abstrata e que a macha não surge do acaso ou apenas através da inspiração. 

Frisamos isso, pois muitas foram às vezes que escutamos em meio ao trabalho a 

expressão: “é arte abstrata, podemos fazer qualquer coisa!”.  Entre as conversas, 

destacamos, pode-se fazer “qualquer coisa, desde que com consciência”. 



Usamos algumas técnicas que possibilitaram produzir mancha, foram aprendidas, 

gerando um certo, entusiasmo nas turmas. 

Focamos nas experimentações das diferentes técnicas e após cada 

estudante escolheu os materiais com os quais se identificou para criar suas 

manchas (que durou cerca de três períodos de aula – encontros - para realização 

dessa tarefa). Com isso percebemos a importância do planejamento, porém, 

“aprendemos que nem tudo o que planejamos quase ou nunca vai sair no horário 

previsto”5. Após a resolução da primeira proposta - realização de manchas – 

trabalhamos com a expansão, em papel A3, do trabalho realizado anteriormente, 

pois os mesmos foram produzidos em suportes pequenos, folha A5. Muitos foram 

os embates para resolução da tarefa. Os estudantes possuíam medo de tudo, de 

“estragar” a folha, recortar, pintar e o mais notável, era o medo de errar. O medo 

de errar era tanto que os estudantes que estavam no mesmo grupo (fig. 2, 3, e 4) 

realizam os trabalhos quase iguais. Outros, não se desprendiam do desenho com 

formas, como imagens do sol, de árvores e pássaros. Quando os questionávamos 

sobre o trabalho, a resposta era a mesma: “então eu não sei fazer, não entendi”. 

Resultado da falta de uma prática criativa, que partisse deles, onde precisavam se 

concentrar para visualizar o que a mancha tinha a dizer, o que estava presente 

entre o colorido e o vazio do papel, que formas podiam ser observadas? 

  

                                                           
5 Avaliação de uma bolsista do PIBID, ao relatar sobre as experiências na escola. 



 
Fig. 2, 3 e 4. Imagens dos estudantes produzindo as manchas – arquivo pessoal 

das autoras. 

 

As manchas, desse modo foram pensadas como artefato produzido a partir 

do cotidiano, da sensibilidade de cada um, de suas percepções, que num olhar 

superficial não tinham sentido, por si. Com leves mexidas, formas foram sendo 

observadas, que com o uso do grafite, de recortes e colagens, foram ganhando 

demarcações criativas. E, outras foram, paralelamente a essas, criando 

interações, para ganhar o espaço do suporte, se misturando entre os materiais e 

ganhando vida própria, como que espontaneamente, criando vínculos que 

resultavam em diferentes imagens abstratas e figurativas.   

 

O que levamos na bagagem de tudo isso 

 

O papel do professor é o de intérprete desse processo e de 
facilitador de novas experiências que “levam” os alunos a outras 
situações e problemas (HERNÁNDEZ, 1998, p. 75). 

 
A escola é um espaço de produção de conhecimento, onde todos os 

sujeitos envolvidos trazem consigo seus aprendizados sejam eles científicos ou 

empíricos, que estão vinculados à cultura e ao social. Pois nada é produzido no 

isolamento, na individualidade. Somos frutos do espaço onde nascemos, fomos 

criados e os modos como constituímos nosso ser. A cultura visual tem nos 

possibilitado observar essas questões propondo constantes avaliações sobre 

nossas práticas e o papel da escola na vida dos sujeitos. Nesses exercícios de 

avaliações em muitos momentos nos percebemos como promotores do 

conhecimento, onde pouco consideramos o que os estudantes têm a 

compartilhar. Hernández nos seus artigos, como na citação a cima, tem discutido 

o papel do docente, suas práticas e modos de atuação. Assim, também, com o 



Programa PIBID através dos encontros, das observações no coletivo, temos 

buscado (re)significar nosso papel no espaço escolar, da sala de aula, 

relacionando os conteúdos aos interesses dos estudando, com o objetivo de dar 

sentido ao que estes aprendem. 

Através das experiências vivenciadas, nós, docentes em formação 

continuada e inicial, consideramos, que o Programa PIBID - Artes Visuais da 

UFSM possui extrema importância para a autoavaliação dos docentes já 

ingressos nas escolas e o aprendizado concreto sobre a educação brasileira para 

os acadêmicos em formação. Aprendemos constantemente que é preciso se 

reinventar a cada aula. Que a partir do conhecimento sobre os estudantes 

chegaremos a um planejamento democrático e coletivo. Resgatando o saber dos 

educandos unimos a abordagem da cultura visual, tornando nossos planos de 

aula mais dinâmicos e atrativos. Com a proposta das manchas quebramos 

paradigmas envolvendo o desenho. Acreditamos que os estudantes saíram do 

terceiro trimestre satisfeitos com as propostas desenvolvidas e nós, acadêmicos e 

supervisora conseguimos chegar ao nosso objetivo principal, tornar as aulas de 

artes significativas e criar nos estudantes uma consciência coletiva sobre a 

importância do ensino das artes na educação básica.  
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