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RESUMO 

 

 

Impulsionada pela experiência como professora de Artes Visuais, a presente 

pesquisa surge da necessidade de buscar respostas para algumas questões 

relativas ao ensino da arte. A intenção foi analisar, o que os teóricos da arte, da 

educação e da arte educação pensam sobre a arte contemporânea e o seu ensino e 

também como os professores de artes visuais tem lidado com essa manifestação 

enquanto fruidores e propositores. Existem pontos de contato entre a teoria e a 

prática? Como metodologia foram realizadas entrevistas a professores de artes 

visuais que trabalham no ensino público e particular e que são reconhecidos como 

propositores de situações que envolvam a arte contemporânea. Ainda como critério 

de seleção dos entrevistados levou-se em conta os seguintes aspectos: professores 

que lecionam no Ensino Fundamental II e que levaram seus alunos na 29ª Bienal de 

Arte de São Paulo em 2010. O caminho traçado pela pesquisa inicia-se através da 

investigação sobre alguns aspectos da arte contemporânea, atravessa o território 

experiencial do encontro com a arte - a fruição - e chega ao local onde a arte se alia 

ao ensino. Nesse percurso que não se finda evidenciou-se especificidades que o 

ensino da arte contemporânea requer e, principalmente, a importância de um 

pensamento contemporâneo no ensino da arte.  

 

Palavras-chave: Arte contemporânea; Professores de Artes Visuais; Ensino de arte; 

Pensamento contemporâneo 



 

ABSTRACT 

 

 

Stimulated by the experience as a Visual Arts teacher, the present research 

comes from the need to seek answers for some matters regarding teaching art. the 

intention was to analyze what theorists in art, education and art education think about 

contemporary art and teaching, and also how visual arts teachers deal with this 

manifestation as through fruition and as proposers. Are there contact points between 

theory and practice? The methodology was interviews with visual arts teachers who 

work in public and private teaching, and who are recognized as proposers in 

situations which involve contemporary art. Still as a selection criteria for those 

interviewed, the following aspects were considered: teachers who teach Basic 

Education II and took their students to the 29th Bienal de Arte in São Paulo in 2010. 

The path traced in the research begins in the investigation of some aspects of 

contemporary art, travels through the experimental territory of the encounter with art - 

fruition - and arrives at the place where art joins teaching. In this never ending path, 

specifics required by the teaching of art were evidenced and, mainly, the importance 

of a contemporary thinking in teaching art.  

 

Key words: Contemporary art; Visual arts teachers; Teaching art; Contemporary 

thinking 
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Figura 1: Amélia Toledo. Campos de Cor. 2010. Instalação, 29ª Bienal de Arte de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É difícil pensar numa receptividade mais ativa do que a 
leitura de uma obra de arte, onde o receber é 
reconstruir, fazer reviver, interpretar, penetrar, colher, e 
onde, na verdade, trata-se não de inventar mas de 
executar, não de criar mas de recriar, não de dar vida 
mas de despertá-la. 
 
Luigi Pareyson (2001, p. 203) 
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TRAMAS SUSPENSAS 

 

Em Campos de Cor, a obra de Amélia Toledo deixa em suspenso tramas 

delicadas em um denso emaranhado banhado por cores translúcidas. A obra se 

posta como amarração no espaço, com áreas onde as tramas se avolumam e outras 

onde elas se espaçam. A obra convida o corpo para brincar, pois se configura 

diferentemente à medida em que este caminha pelo lugar que a abriga. Nas 

travessias que adentram a obra, o corpo a toca e também é tocado por ela, não só 

sensorialmente, pois acionam os sentidos e o pensamento, as memórias e o 

conhecimento, criando outro emaranhado que é a própria experiência. Como diz 

Pareyson (2001, p. 203), quando aceitamos o convite que a obra nos faz, nós a 

recriamos impregnando-a de nós mesmos.  

A obra de Amélia Toledo é metáfora aqui do desejo pela pesquisa que não 

surge de repente. Ela nasce de um emaranhado constituído pelas experiências que 

nos acontecem e pelas questões que delas emergem. E, na somatória e 

sobreposição dessas questões cria-se um denso volume, um corpo que nos instiga a 

passear por ele e descobrir suas conexões possíveis, seus diversos ângulos. E o 

convite para mergulhar na pesquisa se assemelha ao convite que a obra nos faz no 

sentido de nos impulsionar a trilhar caminhos que nos revelam detalhes que não 

percebíamos e também a notar mais de perto aqueles que víamos de longe. 

Impossível é percebê-los todos. 

As tramas constituídas pelas experiências em sala de aula como professora 

de artes visuais e também como estudante da arte se inserem em um contexto mais 

amplo que diz respeito ao ensino das artes visuais e, consequentemente, à 

educação.  

Tanto o ensino da Arte como a Educação tem sido objetos de estudos de 

muitos pesquisadores na contemporaneidade, principalmente quando se tem em 

conta o seu caráter desafiador e transformador. É fato que, na sociedade atual, tão 

diversa de todos os momentos históricos vividos, faz-se necessário repensar tanto 

as práticas pedagógicas como a forma de aproximação com a produção artística 

visual contemporânea. De acordo com Gevaerd (2009, p. 40):  

 



 
 
 

17 

Existe, na atualidade, um processo de desenvolvimento 
humano-científico-tecnológico sem precedentes, e 
educar uma criança nesse contexto requer que se 
visualizem as múltiplas dimensões, requer que os 
educandos sejam competentes, competitivos, 
produtivos e criativos. Isto gera novos desafios para o 
ensino, uma vez que não basta ensinar o que é 
conhecido. É também necessário preparar o aluno para 
questionar, refletir, mudar, criar. (GEVAERD, 2009, p. 
40) 

 

Preparar as crianças para lidar com a grande e complexa teia que é a própria 

vida vai além do ato de construir conhecimento, pois envolve a inter-relação entre 

fatores externos como as informações dadas e visualizadas, assim como fatores 

internos que dizem respeito às subjetividades de cada aluno, sua forma única de 

perceber e lidar com o mundo. A educação tanto para aprendizes como para a 

formação inicial e contínua de professores tem de estar em constante esforço para 

minimizar as distâncias que separam os avanços tecnológicos e científicos, 

intrínsecos ao tempo presente, dos fundamentos históricos/teóricos que o ensino 

carrega em si. Daí a importância de pensar e avaliar novas práticas na educação 

que proponham maior aproximação entre o ser e as competências a ele 

necessárias. Além disso, tratando-se do panorama artístico contemporâneo que 

invade o nosso cotidiano e assume características diferenciadas, é essencial que 

percebamos a exigência de uma compreensão diferenciada com relação à arte. 

Frange (2011, p. 36) diz que a arte contemporânea “está ancorada muito mais em 

dúvidas do que em certezas, desafia, levanta hipóteses e antíteses em vez de 

confirmar teses”.  

Diante desta cena contemporânea é importante analisar como os professores 

de artes visuais têm lidado com essa singularidade, ainda mais se atentarmos para a 

história da educação que carrega em si o peso do conhecimento a ser “aprendido”. 

Assim, o objetivo da presente pesquisa desenvolvida junto ao Programa de Pós-

graduação em Educação, Arte e História da Cultura é de contribuir reflexivamente 

com o ensino da arte através da análise de como os professores de Artes Visuais 

têm percebido/fruído a Arte Contemporânea; de que maneira têm 

pensado/elaborado propostas educativas que aproximam essas obras de si e de 

seus alunos e quais são os resultados dessas práticas. 
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Assim, proponho um caminhar retrospectivo ao emaranhado das experiências 

pessoais de onde surgiram as questões que orientam a pesquisa, sabendo que 

essas se constituíram no entrecruzamento de caminhos diversos.  

 

Caminho espelhado: questões que surgem no percurso 

 

O interesse pela pesquisa surgiu de uma das experiências que tive enquanto 

professora de Artes Visuais do Ensino Fundamental I. Como licenciada em Desenho 

e Plástica pela Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG e pós-graduada em 

Arte Moderna (lato sensu) pelo Instituto de Educação Continuada da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais/IEC-PUC/MG sempre me preocupei em 

pensar/refletir a minha prática docente buscando aprofundar-me em estudos e 

discussões com outros pares. Mas o momento do ensino em si, da troca de ideias e 

construção de conhecimento com os alunos sempre foi o ponto de partida para o 

surgimento de questões importantes que culminaram em outras propostas exigindo 

outras pesquisas. 

Desde o início da minha prática pedagógica, no ano de 2000, a sala de aula 

se apresentou como um campo desafiador, assim como o próprio ensino-

aprendizagem o é. Em todas as escolas em que trabalhei não se adotavam 

materiais didáticos, o que exigia a elaboração do conteúdo programático da 

disciplina por faixa etária, assim como as estratégias de cada aula. Perguntas sobre 

o que ensinar, como ensinar, como avaliar, norteadas por quais objetivos eram as 

questões essenciais de cada aula elaborada. A insegurança inicial como educadora 

foi se transformando em um terreno um pouco mais firme à medida que as 

experiências com os alunos prosseguiram, fruto da própria dialética intrínseca à 

educação: o professor que, no ato de ensinar, também aprende e o aluno que 

aprendendo, também ensina. Em 2009, trabalhando já há dois anos em uma escola 

em João Pessoa, elaborei um projeto cujo eixo foi a arte contemporânea.  

A proposta surgiu da curiosidade do que o desenvolvimento do projeto 

poderia suscitar na percepção dos alunos e, principalmente, da ideia de proporciona-

lhes e a mim uma experiência diferente: pensar na arte em diálogo com a vida, uma 

expansão da experiência estética do olhar.  
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Conheci o trabalho do artista Alexandre Órion em 2002 em uma visita à 

Pinacoteca do Estado de São Paulo. Tratava-se do registro fotográfico de 

intervenções imagéticas que o artista realizara no espaço urbano da cidade. Essas 

imagens estabeleciam um diálogo com o meio circundante por meio da fotografia.  

 

  Figura 2: Alexandre Órion. Metabiótica.2002 Grafite e Fotografia. Pinacoteca do Estado de 
  São Paulo 

 

 

  Figura 3: Alexandre Órion. Metabiótica. 2002. Grafite e Fotografia. Pinacoteca do Estado de 
  São Paulo 
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Nessa obra intitulada Metabiótica1, a intervenção imagética era pensada para 

um lugar específico onde o artista imaginava as relações que a pintura ali feita 

poderia estabelecer com acontecimentos reais do próprio ambiente. Esse diálogo só 

acontecia quando a câmera atenta do artista conseguia captar o momento preciso 

do encontro entre a pintura e a realidade que na fotografia se aproximavam e se 

confundiam.  

O objetivo de apresentar esse trabalho aos alunos das diferentes turmas dos 

5º anos do Ensino Fundamental I era de promover uma reflexão sobre como a arte 

contemporânea pode expandir sua atuação para além do espaço museológico e 

como ela pode estabelecer relações diversificadas com seus próprios elementos e 

com o seu exterior. Além disso, pretendia que os alunos olhassem para o espaço 

escolar de forma atenta e desafiadora através da criação de imagens que pudessem 

dialogar com esse local tão importante na vida deles. Os alunos também 

experimentariam uma prática diferenciada usando várias linguagens artísticas 

(desenho, pintura e fotografia) percebendo, assim, como elas podem estabelecer 

uma poética singular. Nesse sentido, faço minhas as palavra de Giovanella (2008, p. 

102) sobre seus objetivos no ensino da arte quando diz que “a tentativa era, 

literalmente, colocar mundos de cabeça pra baixo, possibilitar diferentes maneiras 

de relações formais, juntamente com a experimentação de novos materiais frente a 

um novo desafio, desterritorializar-se”. A autora usa essa palavra: 

“desterritorialização” como sinônimo do estranhamento causado pela obra que, ao 

ser visualisada/experienciada lança aquele que a vê/habita para fora de seu território 

cabendo-lhe atribuir sentido a ela. Diante da obra “o sujeito dirige um olhar ao 

cotidiano que o acompanha, para depois recriá-lo à sua maneira, diferente do que é” 

(GIOVANELLA, 2008, p. 94). E este era o propósito, proporcionar aos alunos uma 

experiência singular com a arte que lhes ampliasse o olhar/pensar sobre ela. 

O trabalho teve como resultado uma intensa reflexão por parte dos alunos 

que perceberam a importância dos procedimentos técnicos associados ao 

                                                 
1
 Definição dada pelo artista: “META: prefixo grego que significa objetivo, alvo, limite, após ou 

transposição; BI: prefixo latino, representa duplicação ou repetição; ÓTICA: parte da física que estuda 
os fenômenos da luz e da visão.“ “ Pintura e fotografia dividem um mesmo ambiente como dois 
organismos inseparáveis e incompatíveis entre si. O objeto fotográfico é o ambiente no qual não se 
distingue o limite entre o elo e o duelo das linguagens. Há algo além das duas óticas: uma fenda 
tênue e infinita que nos conduz à inexistência.” (<http://www.alexandreorion.com/meta/> Acesso em 
nov 2010) 
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pensar/elaborar um trabalho artístico. Além disso, aspectos importantes ligados ao 

processo de criação foram intensamente comentados: aprendizagem para o domínio 

técnico para a ampliação das imagens, o planejamento do espaço de exposição, a 

criação da imagem/obra em si e os desdobramentos múltiplos do próprio trabalho no 

ato de fruição. O fato de as imagens feitas por eles ocuparem o espaço escolar de 

acesso a todos possibilitou que a experiência atingisse funcionários, pais e alunos 

de outras turmas que também transitavam pelo local. Assim, o trabalho adquiriu 

caráter extensivo à sala de aula, cujo efeito é impossível mensurar em sua 

totalidade. 

Inicialmente conversei com os alunos sobre como conheci o trabalho 

Metabiótica de Alexandre Órion, em uma visita à cidade de São Paulo. O fato de o 

trabalho ter sido feito nessa cidade logo suscitou entre os alunos, a maioria 

constituintes de classe média/alta de João Pessoa, o comentário sobre a grande 

diferença da movimentação cultural dos grandes centros como São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais em relação à outras capitais. Apresentei o trabalho 

Metabiótica às turmas dos 5ºanos na sala de multimídia da escola, onde projetei 

imagens e mostrei um vídeo em que o artista falava sobre o processo e a ideia inicial 

do trabalho. À medida que mostrava as imagens aos alunos alguns questionamentos 

eram feitos com o objetivo de vislumbrar a percepção individual e coletiva da turma 

sobre o trabalho. Abordei aspectos como a ideia do artista, a forma como ele 

elaborou a imagem, o lugar escolhido por ele, os procedimentos usados e o tempo 

de produção. Percebi nos olhares dos alunos um pouco do meu encantamento 

quando vi o trabalho pela primeira vez em São Paulo. Esse encantamento ia além 

da múltiplicidade técnica usada pelo artista ou até mesmo pelos locais públicos 

escolhidos por ele para realizar o trabalho, tinha a ver com as possibilidades de 

diálogo entre imagem e realidade, entre arte e vida, que ele evocava. Queria que os 

alunos experimentassem isso, essa fluidez da própria obra, como fruidores e 

também como produtores.  

A proposta feita às turmas era de que cada grupo de no máximo quatro 

alunos deveria elaborar uma imagem para um lugar específico da escola, uma 

imagem que pudesse estabelecer relações com esse lugar. Escolhido o lugar, o 

grupo faria um croqui da ideia e apresentaria como projeto. Constatada a viabilidade 

da imagem em estabelecer relações com o local e sua movimentação demos início à 

produção. Tudo era possível de ser usado na construção da imagem: o próprio 
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corpo como referência dimensional, imagens de revista, desenhos, dentre outros. 

Juntando papéis de forma que obtivessem o tamanho real da imagem, os desenhos 

foram ampliados e pintados em preto. Muitos alunos questionaram o uso da tinta 

preta sobre o papel. Retomei as imagens mostradas na apresentação do trabalho do 

artista e devolvi o questionamento. Ficou claro que o uso do preto e a imagem 

fotográfica em preto e branco proporcionavam uma aproximação maior entre a 

pintura/imagem e a situação real.  

Depois dos trabalhos prontos, cada grupo posicionou sua imagem no local 

pensado para ela. Nesse momento, muitos alunos perceberam que as imagens 

poderiam ocupar outros espaços e estabelecer outras relações, o que foi uma 

grande surpresa. A partir de então, os alunos, poderiam fotografar as situações que 

poderiam ser ocasionais ou até mesmo simulada por eles. Como disse, o trabalho 

teve grande repercussão na escola e mais ainda, acredito eu, no 

pensar/fruir/produzir arte dos próprios alunos. 

 

 

 

     Figura 4 

 

   Figura 5 
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                                  Figura 6 

 

 

                                  Figura 7 

 

                              Figuras de 4 a 7: Fotografias tiradas pelos alunos dos 5os anos do Colégio  
                              Motiva de João Pessoa 

 

 

Com base nessa experiência, muitos questionamentos surgiram com relação 

à essa aproximação dos alunos com a arte contemporânea, mediada pelos 

professores: como os professores de artes visuais têm percebido/fruído as obras de 

arte contemporâneas? Existem proximidades entre o que os teóricos da arte e os 
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professores pensam sobre o assunto? Quais são os desafios e potencialidades de 

trabalhar com essas obras na educação? Como acontece o encontro dos 

professores com essas obras? Trabalhar com essa manifestação artística exige um 

olhar/ pensamento diferenciado do professor ou não? 

Tentar responder essas perguntas exige um olhar atento que contemple as 

questões que envolvem a arte contemporânea, o pensamento dos educadores que 

lidam com essa manifestação e também o contexto educacional em que se inserem. 

Como respondê-las? 

 

Caminho desafiador: preparação para trilhar outros percursos  

 

A experiência vivida na escola, acrescida dos cursos de formação em arte 

fez-me pensar sobre a necessidade de investigar se existe um pensamento 

contemporâneo no ensino da arte, no qual o uso de várias linguagens em diálogo 

com o mundo pode trazer significações e proporcionar um aprendizado que se 

expande para além do ensino isolado de técnicas, biografias ou mesmo da história 

da Arte. Não que a aprendizagem das formas de se fazer arte (procedimentos 

artísticos), do conhecimento temporal sobre a obra (história da arte) e as 

curiosidades sobre a vida dos produtores das obras (artistas) não sejam 

importantes. Todos esses elementos ajudam a expandir a compreensão sobre a 

obra. O importante são as conexões significativas como diz Barbosa (2010). Mas 

sabemos que esses elementos trabalhados separadamente ou até mesmo 

aleatoriamente reduzem o próprio ensino da arte num fazer ou compreender sem 

uma significação maior, sem ligação com o aqui e agora do próprio aluno, 

simplesmente dados desconexos. Para Martins (2011, p. 54): 

Corre-se o risco de acontecer algo parecido ao que 
ocorreu com a linguagem verbal. Aprende-se as regras 
gramaticais, mas tem-se dificuldade em escrever um 
texto que exponha o que é pensado. Aprende-se a 
diferença entre a descrição, a narração e a dissertação, 
mas não sabe-se interpretar a realidade. Aprende-se 
sobre o parnasianismo, a poesia dodecassílaba, 
Machado de Assis, mas não incorpora-se à vida o 
deleite de apreciá-los de fato. 
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O ensino da arte na contemporaneidade necessita, mais do que nunca, de 

estabelecer pontes e conexões entre os seus elementos, e também com o mundo de 

forma a produzir sentidos, do contrário, o efeito disso, segundo Rizzi (2011, p. 63) é 

a condução a um “puro catálogo de elementos não ligados que conduz a uma 

unificação abstrata que anula a diversidade.” Essa forma cartesiana, fragmentada 

para melhor compreensão foi o motor das ideias sobre o ensino da arte vinte anos 

atrás. Mas muitos pesquisadores da área contribuíram e têm contribuído para o 

ensino dessa disciplina pensando em novas estratégias de aproximação com a arte.  

O número de pesquisadores, professores e artistas que lidam com o ensino 

da arte atualmente e que participam de grupos de pesquisa e discussão sobre esse 

ensino tem aumentado significativamente no Brasil, bem como de pesquisas que 

contemplam esse assunto. Basta observar o número de livros publicados com 

inúmeros artigos que tratam do ensino da arte em todas as suas nuances. E isso só 

reforça a necessidade e a urgência da atualização e adequação desse ensino às 

necessidades do mundo contemporâneo, assim como da urgência em buscar 

práticas significativas que privilegiem o encontro com a arte que se produz 

atualmente. 

Lançar o olhar para o que já foi pensado/refletido sobre os assuntos que 

envolve a pesquisa e, em posse dessas ideias tecer uma trama que traga 

contribuições é algo desafiador. Por isso, diante desse caminho instigante é 

importante acionar uma rede de colaboradores teóricos cujas ideias e pensamentos 

constituem ferramentas essenciais para a construção da pesquisa. Assim, foram 

organizados grupos de teóricos que foram referência para cada assunto que 

tangencia a pesquisa: grupos de teóricos que lidam com a arte contemporânea; que 

pensam na formação de professores, que refletem sobre os métodos de entrevistar 

e sobre os que colaboram com o ensino da arte. 

 Com relação ao referencial teórico sobre a arte contemporânea, há poucos 

livros que tratam sobre o assunto em nossa língua comparando-se com as 

produções que contemplam a arte no geral. Isso se deve por se tratar de uma 

produção artística recente, que começou a germinar nas décadas de 1950/1960 e se 

estende até a atualidade. Muitos textos críticos sobre o assunto foram publicados 

em catálogos de exposições, artigos em jornais, sites, blogs e revistas 

especializadas, o que nem sempre facilita o acesso às informações.  
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Nesse ínterim, alguns teóricos da arte encararam o desafio de pensar/refletir 

sobre a arte do seu próprio tempo, limpando com cuidado a névoa existente da 

proximidade, trazendo à tona pensamentos importantes e significativos sobre a arte 

contemporânea. Como no mito da Medusa, ser ameaçador e imobilizador da vida 

quando encarada do modo costumeiro, a arte contemporânea foi alvejada 

ousadamente por guerreiros que, com espelhos e armas nas mãos, tentaram vencer 

o misterioso e obscuro ser, sem lhe olhar nos olhos, pois se assim o fizessem 

ficariam impossibilitados de movimentar-se resultando em um olhar/pensar 

aprisionado, fixo. Dessa forma, vendo por fragmentos, esses teóricos avistaram o 

obscuro sob um novo ângulo elucidando pontos de sua visualidade, porque 

impossível é avistá-la em sua totalidade. Essa mudança na forma de visualização é 

pontuada por Basbaum (2001, p. 17): 

Os trabalhos de arte do século XX radicalizaram a 
questão da produção de visualidade e estabeleceram 
novos parâmetros, deslocando o campo para além do 
olho natural [...] nosso olho se tornou radicalmente 
outro [...] entramos no novo milênio sob a onda de uma 
visualidade potencial sem limites, estendendo-se para 
além da escala humana em um continuum, do micro ao 
macrocosmo, seguidamente trazendo novas matérias 
ao mundo [...] Um olhar que agora funciona integrado à 
totalidade do corpo (olho-tátil, olho-territorial). 

 

Esse olhar outro que deixa de ser totalizador e assume caráter incisivo e ao 

mesmo tempo singular, está presente nas reflexões dos autores tomados como base 

na fundamentação teórica sobre a arte contemporânea. São eles: Cocchiarale 

(2010), Canton (2009), Basbaum (2001), Farias (2008), Archer (2001), Naves 

(2007), Danton (1999), Fabris (2001), Brito (2001), Chiarelli (2001), Grossmann 

(1996), Gombrich (1986), Morais (2001), Rizolli (2005), Thistlewood (2005), Crispolti 

(2004) e Pareyson (2001). 

Assim como a arte contemporânea contempla vários olhares e pontos de 

vista, certamente as dissonâncias e aproximações entre os pensamentos desses 

vários autores só trarão contribuições para a pesquisa. Por isso, ter como eixo 

central da pesquisa somente um dos teóricos acima, ou enfocar mais o pensamento 

de um em detrimento dos outros significaria abrir mão de um leque de possibilidades 

diversas para privilegiar somente uma forma de pensar esse assunto. Optei, ao 
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contrário, em ter a liberdade por transitar entre os pensamentos desses autores à 

medida que contribuíam para o desenrolar da pesquisa.  

Para pensar a formação de professores contei com os seguintes autores: 

Hernandez (1999), Nóvoa (1992), Perrenoud (2000), Schön (ano), Oliveira (2005) e 

Martins (2007); e em Ensino de Arte teremos Barbosa (2005), Martins/ 

Picosque/Guerra (2010), Christov e Mattos (2011), Corrêa (2008) e Pillar (2011) 

Com relação às entrevistas, o referencial pautou-se pelos seguintes autores:: 

Lüdke (1986), Nogueira (1977), Oyama (2008) e Thiollent (1987), Bogdan e Biklen 

(1994). 

Para estudar os teóricos que serviram como referêncial para a pesquisa 

utilizei como método as fichas temáticas propostas por Umberto Eco (2000). As 

fichas são organizadas por assunto e cada uma delas pode abrigar ideias 

selecionadas a partir da leitura de diversos autores. Assim, cada ficha abriga em si 

diferentes pensamentos e olhares sobre um mesmo tema, se tornando uma rica e 

prática fonte de consulta. As fichas temáticas foram: Arte Contemporânea, Arte 

Moderna, Arte Acadêmica, Ensino da Arte, Formação de professores, Métodos de 

Entrevistas. À medida que as leituras eram feitas, novas ideias se somavam as já 

existentes fazendo com que as fichas abrigassem pensamentos em movimento 

crescente. Além das fichas temática por assunto, também foram feitas fichas 

catalográficas  

Essa forma de organização exigiu muito tempo e trabalho, mas o próprio ato 

de organizá-las escrevendo os trechos pertinentes, se constituiu uma ótima 

metodologia de estudo. Todo o trabalho foi compensado no momento da escrita pois 

bastavam as fichas como fonte de consulta e, quando surgiu a necessidade, o livro 

de onde o trecho foi retirado foi consultado.  

Quanto à metodologia de pesquisa, na tentativa de investigar como a arte 

contemporânea tem sido vivenciada pelos professores como fruidores e educadores, 

utilizei entrevistas semi-estruturadas (roteiro apresentado no Anexo A) a professores 

de artes visuais do Ensino Fundamental II, de instituições variadas.  

Essa forma de entrevista adotada - uma dentre as usadas em uma 

investigação qualitativa - atendeu ao objetivo da pesquisa que foi visualizar nos 

relatos e respostas de educadores como se relacionam com a arte contemporânea e 

como a pensam em suas práticas pedagógicas. Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 

16) na investigação qualitativa os dados são “ricos em pormenores descritivos 
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relativamente a pessoas, locais, e conversas e de complexo tratamento estatístico.”. 

Portanto, essa proposta investigativa não poderia se dar em uma análise quantitativa 

já que nela a voz dos entrevistados estaria amarrada a perguntas rígidas, sem a 

flexibilidade e possibilidade do diálogo aberto onde os próprios entrevistados tenham 

a liberdade de se expressar conforme queiram. Ainda segundo os mesmos autores a 

entrevista qualitativa é “utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do 

próprio sujeito permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia 

sobre a maneira como os sujeitos interpretam os aspectos do mundo” (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p.134). Esses “aspectos do mundo”, no caso desta pesquisa seria o 

universo do professor como fruidor e educador. A entrevista nesta pesquisa, 

metaforicamente, foi a ferramenta-chave que permitiu o acesso a parte do 

pensamento desses professores e, consequentemente, à construção de uma 

reflexão sobre o ensino-aprendizagem da arte contemporanea. Por isso, o roteiro 

elaborado para a entrevista teve caráter de organizador, um guia dos assuntos 

tratados com os entrevistados; um caminho suscetível a mudanças de acordo com o 

andar da própria entrevista.  

Na estrutura da dissertação optei por incluir a fala dos professores nos 

capítulos e não separar um capítulo específico para a sua análise. Essa escolha 

facilita a percepção das aproximações e afastamentos entre o que os educadores 

participantes pensam e os assuntos de cada capítulo. Agrupar a análise das 

entrevistas somente em um tópico traria grandes perdas no sentido de pensar a 

relação entre teoria e pratica efetivamente. 

Escolhida a entrevista qualitativa como metodologia o outro desafio que se 

impôs foi a definição dos entrevistados. Para isso estabeleceu-se como critério os 

seguintes aspectos: que fossem professores que lecionassem no Ensino 

Fundamental II, que adotassem a arte contemporânea em suas propostas, que 

tivessem levado seus alunos na 29ª Bienal de Arte de São Paulo, que tivessem sido 

indicados como professores que possuíam trabalhos interessantes e que fossem de 

instituições diversificadas. 

A escolha de professores que lecionavam no Ensino Fundamental II baseou 

em dois pressupostos: o primeiro se deve ao fato de que normalmente os 

professores de artes visuais desse segmento são especialistas, pessoas formadas 

na área em que atuam, responsáveis pela sua disciplina e somente por ela. Optei 

por não entrevistar professores do Ensino Fundamental I e do Ensino Médio por 
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reconhecer que podiam existir certas restrições nesses segmentos. O ensino da arte 

no Fundamental I, por mais que já tenha alcançado seu espaço em algumas 

escolas,com professores especialistas, ainda é vista, em muitas instituições, como 

uma aula a ser ministrada por um unidocente, sem formação específica. Pensando 

nessa realidade, procurar professores desse segmento poderia ser um entrave ao 

andamento da pesquisa. A razão de também não selecionar professores de artes 

visuais que lecionam no Ensino Médio se deveu à possibilidade de encontrar um 

grupo menor nesse segmento, no qual a demanda e o foco no vestibular muitas 

vezes dão ao ensino de arte um lugar menos privilegiado que outras disciplinas.  

Ter a 29ª Bienal como espaço visitado pelos professores participantes se 

deve ao fato de ser um local propositor de encontros entre pessoas e produções 

contemporâneas. A visita a essa mostra configura-se como um pano de fundo na 

pesquisa, um espaço em comum na prática desses educadores. Essa opção não 

subentende que todos os milhares de professores que visitaram a mostra priorizem 

o trabalho com a arte contemporânea, ou sequer se interessem por ela, pois 

inúmeros podem ser os motivos que impulsionaram tais visitas. Por isso, a essa 

escolha somam-se outras que ajudam a circundar um grupo preciso. Os dados 

curatoriais dessa mostra, assim como outros aspectos relativos a ela tais como 

artistas expositores, forma de organização, dentre outros não constituíram pontos a 

tratar ou discutir com acuidade, já que a proposta da pesquisa não é investigar a 29ª 

Bienal e, sim, usar esse espaço como um elemento em comum na seleção dos 

educadores. 

A opção pela diversidade das instituições, pública, particular e organização 

não governamental tem o intuito não só de perceber a pluralidade da ação educativa 

como também de perceber esses espaços como incentivadores ou limitadores de 

propostas que inclui a arte contemporânea. 

Os professores entrevistados foram tratados no texto por um nome fantasia, 

já que o objetivo maior foi analisar-lhes as falas. Para tal, usei como critério nomes 

de rios de quatro Estados diferentes, cada um correspondendo ao Estado de 

nascimento dos professores participantes. A imagem do rio surgiu da própria poética 

que dele emerge: da fluidez de suas águas, de ser um feixe de passagem, que 

recebe e distribui águas em várias direções, que nutre suas margens e que quando 

parado perde sua função maior: contribuir para a vida. Junto ao nome fantasia usei 

uma numeração acompanhada da letra “p”, que corresponde ao tempo de exercício 
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da profissão de cada professor, pensando que a experiência de sala de aula muito 

acrescenta na vivência de cada educador.  

Em busca de boas práticas que envolvessem o ensino da arte 

contemporânea, contatei o Setor Educativo da 29ª Bienal à procura de referências 

de professores que desenvolvem projetos que priorizam a aproximação de seus 

alunos com essa manifestação e são reconhecidos por isso. Além disso, participei 

de alguns encontros de formação promovidos por eles no intuito também de contatar 

possíveis participantes. Na época entrei em contato com Bruno Fisher que, além de 

trabalhar no Setor Educativo também atuava na Secretaria de Educação do Estado 

de São Paulo e ele me indicou alguns contatos para possíveis entrevistas: professor 

Acaraú/11p (professor da rede pública da cidade de São Paulo com 11 anos de 

profissão), a professora Jequiá/4p (professora da rede pública da cidade de São 

Paulo com quatro anos de profissão), a coordenadora do SESI em Heliópolis que 

coordenava um grupo de pedagogas, fora do perfil dos entrevistados, além de duas 

professoras que se mostraram indisponíveis.  

Nos encontros com esses professores eu lhes perguntava se conheciam 

outro professor que trabalhava com a arte contemporânea em sala de aula. Essa 

pergunta deu origem a uma rede de outros contatos. Foi assim que, em entrevista 

com a professora Jequiá/4p consegui o contato de Paula Nadal, jornalista da revista 

Nova Escola, que realizou reportagens e entrevistas com professores na 29ª Bienal: 

uma boa fonte no sentido de conseguir professores propositores reconhecidos, 

mesmo que por um sistema. Não que não existam professores que trabalham no 

anonimato das periferias ou das pequenas escolas, que não possuam boas práticas 

com relação à arte contemporânea, mas o acesso a eles se torna mais difícil dentro 

das vias de acesso possíveis. Foi por intermédio de Paula Nadal, que cheguei ao 

professor Pinheiros/15p (professor da rede particular da cidade de São Paulo com 

15 anos de profissão) que se mostrou interessado em contribuir com a pesquisa. 

Com o grupo Coordenado pelo SESI, entrevistei duas professoras que atuam no 

CCA, Centro da Criança e do Adolescente, em Heliópolis. Durante a entrevista 

percebi que se tratava de pedagogas e, para honrar a boa vontade do grupo em 

contribuir dei continuidade a entrevista. Por abrir outras portas além do que a 

pesquisa propõe, resolvi não considerar essas duas entrevistas. A última professora 

entrevistada que aqui chamei de Jagora/18p (professora da rede particular de 

Fernandópolis com 18 anos de profissão), foi indicada pela minha orientadora Mirian 
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Celeste, por se tratar de uma situação diferenciada: além de atender a todos os 

requisitos de seleção adotados ela leciona no interior de São Paulo, podendo assim 

trazer outras contribuições para a pesquisa. Dada a distância e a impossibilidade de 

um encontro, essa foi a única entrevista via internet. 

A primeira entrevista foi realizada antes da banca de qualificação, no dia 28 

de abril de 2011, às 16 horas, na cantina do Instituto de Arte/Unesp. O professor 

Acaraú/11p é mestre em Artes Visuais pela Unesp, tem especialização em História 

da Arte e participa de um grupo de pesquisa em sua área. Como foi a primeira 

entrevista detive-me mais no roteiro, e hoje, com um olhar mais distanciado, percebi 

que foi a entrevista mais restrita no sentido de não atentar muito para outras 

questões que a própria entrevista sugeriu e que também seriam importantes. Atribuo 

isso ao fato de estar dando voz àquelas perguntas pela primeira vez e por mais que 

as conhecesse estar ali, entrevistando, era uma experiência nova e, portanto, sujeita 

às intempéries da emoção. Nossa conversa foi interrompida uma vez por dois alunos 

da Instituição que conheciam o professor e que fizeram questão de cumprimentá-lo. 

Esse fato não atrapalhou a entrevista, pois a pergunta foi retomada posteriormente. 

O professor Acaraú/11p mostrou, em toda entrevista, o seu entusiasmo pela 

profissão e pelo ensino da arte contemporânea, apesar de enfatizar as limitações 

próprias do espaço escolar onde leciona. Falou muito sobre sua experiência em sala 

de aula dando muitos exemplos de trabalhos realizados com seus alunos, enfocando 

sempre o artista trabalhado e a repercussão desse saber nos trabalhos dos alunos. 

Essa primeira entrevista foi muito importante no sentido de ajustar algumas questões 

propostas para as que se seguiriam. 

A segunda e terceira entrevistas foram realizadas no mesmo dia, 5 de agosto 

de 2011, já que as duas professoras participantes pertenciam a um mesmo grupo e 

se reuniam em um mesmo local. Nosso encontro se deu na comunidade de 

Heliópolis, as 14 horas. Primeiramente a coordenadora me apresentou ao grupo de 

professoras e duas delas se disponibilizaram em participar. Durante a entrevista 

percebi uma certa desconexão entre as questões e as respostas quando o assunto 

era a arte contemporânea. Logo constatei que as professoras tinham formação em 

pedagogia e não em artes visuais. Como as respostas dessas entrevistas se 

afastam muito do que pretendia investigar com as perguntas, resolvi desconsiderá-

las.  
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A quarta entrevista aconteceu no dia 10 de agosto de 2011, às 14 horas, em 

uma sala do prédio João Calvino, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A 

professora Jequiá/4p faz especialização em Artes visuais, Intermeios e Educação na 

Unicamp. Chegou bem séria e elegante, logo percebi pelo sotaque que era de outro 

Estado. Agradeci-lhe por aceitar o convite, já que sabia como seu tempo era 

precioso. Senti-me muito à vontade com as perguntas e também com mais liberdade 

para ousar outras questões. A conversa que começou mais tímida para ambas 

tornou-se um bom bate-papo. A professora Jequiá-4 gostava de falar, comentou 

todas as questões sem reservas e trouxe grandes contribuições para a pesquisa. A 

seriedade percebida por mim à primeira vista se refletia na forma como a educadora 

pensava o ensino de arte e os componentes que a envolvem. 

A quinta entrevista foi realizada no dia 22 de agosto de 2011, as 14 horas de 

uma tarde chuvosa, em uma lanchonete do bairro Perdizes. O encontro com o 

professor Pinheiros/15p foi bem singular. Ele leciona em duas escolas da rede 

particular em São Paulo, participa de cursos de formação como palestrante e 

também escreve artigos sobre o ensino de arte para algumas revistas. Durante toda 

a entrevista o professor manifestou uma visão crítica e também política com relação 

à Bienal. Acredito que tal postura seja fruto do seu conhecimento sobre a estrutura 

de montagem de uma exposição desse porte, onde participou como monitor e 

montador durante o período de sua graduação. O professor deixou claro suas 

preferências com relação a levar seus alunos em exposições menores sem 

desmerecer a importância e os reflexos da Bienal na vida e no aprendizado dos 

alunos. Ele também criticou o ensino da arte contemporânea como modismo nas 

escolas e pontuou a falta de preparo dos docentes para o ensino dessa 

manifestação. Essa entrevista abriu novas portas para tratar outras questões que 

ainda não tinham surgido, contribuindo muito para a pesquisa. 

A sexta e última entrevista foi realizada, também, no dia 22 de agosto de 

2011, às 19 horas, via Skype. Foi a única entrevista em que usei esse recurso dada 

à localização da professora entrevistada. A professora Jagora/18p demonstrou muita 

amabilidade e interesse durante toda a entrevista e trouxe grandes contribuições em 

razão da singularidade do seu contexto em relação aos outros professores 

entrevistados. Ela mora no interior de São Paulo, distante da capital, e a minha 

expectativa era saber como ela lidava com o ensino da arte, mais especificamente a 

arte contemporânea com seus alunos, já que a possibilidade de um encontro com a 
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arte no local de exposição é mais restrita. Algumas questões foram discutidas mais 

detalhadamente, justamente com o objetivo de perceber as implicações que derivam 

da sua localização. Como o contato com a arte é restrito à cultura do local, aos 

meios de comunicação comuns e ao que é proposto em sala de aula, como ela 

lidava com essa dificuldade de um encontro com a arte no espaço expositivo? Como 

essa questão influenciava em seu trabalho? O que significava para ela estar com 

seus alunos em uma exposição? É importante frisar que foi a única entrevista em 

que o participante contribuiu com uma pergunta ao final, e a resposta, dada por ela 

mesma, acrescentou na reflexão do professor como fruidor. Enfim, posso dizer que 

foi um bom bate-papo e que, ao término, pairava uma grande sensação de ter 

aprendido muito sobre o ensino da arte. 

Em resumo, foram entrevistados seis professores sendo, dois professores de 

artes visuais da rede pública Estadual (Acaraú/11p e Jequiá/4p), dois professores de 

artes visuais da rede particular (Pinheiros/15p e Jagora/18p) e duas professoras 

pedagogas que não atenderam ao recorte da pesquisa. 

Todas as entrevistas foram transcritas e constituíram-se material de análise. 

Nas citações onde transcrevo as falas dos professores optei por retirar os vícios de 

linguagem pretendendo assim adequá-las à forma escrita e também às regras 

textuais. 

As entrevistas foram fundamentais para a continuidade da pesquisa, pois no 

entrelaçar entre as análises dos relatos e o pensamento dos teóricos da arte e da 

educação é que foram se formando o tecido de ideias dos capítulos que se seguiram  

Assim, mesmo tratando-se de um pequeno recorte no grande número de 

professores de artes visuais em atuação, o objetivo com esta pesquisa é contribuir 

com o ensino/aprendizagem dessa disciplina, mais especificamente da arte 

contemporânea, analisando como os educadores participantes da pesquisa têm 

lidado com essa produção como fruidores e propositores. 

A estrutura da pesquisa foi pensada de forma que cada um dos três capítulos 

tratasse de um assunto específico sem a intenção de isolá-los. Eles foram tratados 

separadamente de forma a facilitar suas possíveis inter-relações.  

Abrindo cada capítulo optei em usar imagens de obras que estavam na 29ª 

Bienal, com o objetivo de relacionar poeticamente ou metaforicamente imagem e 

texto em um exercício reflexivo. 
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No primeiro capítulo proponho uma análise teórica da arte contemporânea 

com base nos autores que escreveram sobre ela. Nesse capítulo o objetivo é 

elucidar questões específicas que envolvem essa manifestação artística visual para 

melhor compreensão desta, além de sua diferenciação entre outras manifestações, 

por exemplo, o modernismo. No caminho traçado proponho um percurso 

diferenciado, um olhar ao avesso, um olhar para o que a arte contemporânea não é 

com o intuito de pontuar questões sobre ela pela via de eliminação. Em relação ao 

que a arte contemporânea não é, segue uma análise conceitual da palavra 

“contemporâneo”, principalmente no que tange ao seu uso como adjetivo da palavra 

“arte”, ou seja, em termos conceituais, o que seria uma arte contemporânea? O 

significado da palavra “contemporâneo” seria suficiente para a compreensão dessa 

manifestação ou não?  

 Se a arte contemporânea é uma produção distinta se comparada com outros 

momentos das artes visuais, quando olhamos para os elementos que constituem 

esses últimos estamos, de certa forma, descartando características que não se 

vinculam a ela. Portanto, olhando para o que a arte contemporânea não é nos 

aproximamos, ou melhor, tangenciamos algumas de suas facetas. Nessa tentativa 

de aproximação foi analisada a relação da arte contemporânea com três aspectos 

específicos: a autonomia da arte, a relação com o visível e a relação com a palavra, 

aspectos que também estão presentes e se destacam quando olhamos para a arte 

moderna. 

No segundo capítulo são focalizados os professores de artes visuais e sua 

relação com a arte como fruidores. Nesse sentido, as entrevistas ganharam lugar de 

destaque e constituíram material incessante de estudo e análise no sentido de 

buscar respostas para as questões que envolvem esse assunto. Nesse capítulo trato 

dos aspectos que movem o modo como esses educadores veem/fruem/pensam a 

arte, mais especificamente a arte contemporânea e como isso se reflete em sua 

forma de ensinar. Os professores se veem como fruidores? Qual a implicância e o 

reflexo disso no ensino da arte? Como esses professores/propositores percebem a 

arte contemporânea e se aproximam dela? O que move essa aproximação? A forma 

de lidar com a arte no espaço expositivo repercute na maneira como propõe a 

aproximação dos alunos em direção a ela? Quais são as barreiras que dificultam 

com que os professores de arte se percebam também fruidores? 
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Ainda nesse capítulo, foi analisado como os professores percebem o espaço 

da 29ª Bienal como lugar que privilegia o encontro com obras contemporâneas, sob 

o aspecto de fruidores. Outras experiências de fruição que porventura apareceram 

nos relatos também serviram como base para análise. A intenção foi também 

investigar se existem aproximações entre a forma como os teóricos pensam a arte 

contemporânea e a maneira como ela é vista/percebida por esses professores, 

principalmente com relação aos os três aspectos vistos no primeiro capítulo, ou seja, 

a relação dessa manifestação com a autonomia, com o visível e com a palavra.  

No terceiro capítulo foram abordados os aspectos ligados ao ensino da arte 

na atualidade sob a ótica dos professores entrevistados e dos teóricos que lidam 

com o assunto. E para pensar o contexto atual do ensino da arte foi traçado um 

pequeno panorama histórico no sentido de perceber o percurso feito por ela e suas 

ressonâncias na atualidade. A importância do ensino da arte hoje, as limitações 

institucionais e também suas contribuições, o contato dos alunos com as obras no 

local de exposição, a forma como o professor lida com os conteúdos, as 

peculiaridades que surgem no trabalho com a arte contemporânea, todas essas 

questões foram foco de atenção nesse capítulo. Essas questões foram analisadas 

com base em dois territórios: a escola, local que pode privilegiar ou não o ensino-

aprendizagem da arte e a 29ª Bienal, que propicia um encontro dos alunos com a 

arte, mais especificamente a arte contemporânea. Também nesse capítulo foi 

observado e analisado como o encontro dos alunos com a arte no local expositivo se 

reflete em sala de aula. Outras experiências pedagógicas que envolveram o ensino-

aprendizagem da arte contemporânea também foram analisadas à medida que os 

professores as relataram em suas entrevistas. 

Quais seriam as especificidades de se trabalhar com a arte contemporânea 

em sala de aula? Ou essas especificidades não existem? Se existem, elas podem se 

estender às outras manifestações de outros momentos da arte ou não? Como os 

professores entrevistados lidam com essas questões?  

É importante ressaltar que o objetivo de olhar para as práticas desses 

professores não é o de estabelecer julgamento e sim, de verificar de que maneira 

lidam com essa manifestação. 

Ressalto também que a banca de qualificação contribuiu muito para a 

pesquisa. Naquele momento acionei todos os meus sentidos com a intenção de 

absorver o máximo todas as contribuições e sugestões mesmo que elas apontassem 
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para um caminho diferente do que eu visualizava. Naquele momento eu estava 

gestante, pronta para gestar outras ideias. Sendo assim as sugestões de leituras, a 

sinalização de alguns perigos que a própria leitura colocava e também a 

possibilidade de se trilhar caminhos que se insinuavam foram muito bem acolhidos e 

analisados. Mas as escolhas que foram feitas durante o percurso do trabalho 

acabaram deixando de lado algumas possibilidades, entre elas a de se aprofundar 

na análise da relação entre a arte e palavra e também na escolha de um autor que 

servisse como matriz para se pensar a arte. Enfim, o trabalho ganhou forma, não 

forma completa, mas repleta de aberturas que sugerem continuidades, outros 

possíveis trajetos.  

Por fim, essas são as tramas que compuseram inicialmente a pesquisa, 

sabendo que durante o percurso outros ângulos, outros pontos de vista foram 

revelados, resultado das aproximações, sobreposições e detalhamentos que surge 

na relação entre elas. A paisagem só será a mesma se permanecermos estáticos 

diante dela.  
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Figura 8: Tatiana Blass. Metade da fala no chão - piano surdo. 2010. Instalação. 29ª Bienal de São Paulo, 

 

 

 

 

 

[a arte contemporânea] não seria uma figura clara, com 
âmbitos plenamente definidos. Seria um feixe 
descontínuo, móvel, a se exercer na tensão com os 
limites da modernidade, interessado na compreensão e 
superação desses limites. 
 

Ronaldo Brito (2001, p. 206) 
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1 ARTE CONTEMPORÂNEA  

 

A arte contemporânea, apresenta-se como uma mesa de 
montagem alternativa que perturba, reorganiza ou insere 
as formas sociais em enredos originais. O artista 
desprograma para reprogramar, sugerindo que existem 
outros usos possíveis das técnicas e ferramentas à nossa 
disposição. 

Nicolas Bourriaud (2009, p. 84) 

 

A arte contemporânea carrega em sua própria nomenclatura muito do seu 

caráter múltiplo: ambiguidades, deslocamentos e relatividades conceituais. Esse 

caráter múltiplo se estende para a materialidade da obra constituída pelas coisas 

postas no mundo, seus objetos e substratos conceituais colocando-se no espaço 

como obra a ser manipulada, não somente com o corpo, mas também com o pensar 

(BOURRIAUD, 2009). Nesse contexto, a obra Metade da fala no chão – piano surdo, 

de Tatiana Blass surge como um exemplo dessas singularidades, pois contempla 

em suas aderências o resultado de um acontecimento que se deu em um espaço-

tempo, além de dar materialidade simbólica àquilo que não tem fisicalidade: o som. 

Durante a Bienal, enquanto o pianista tocava cinco peças de Frederic Chopin, dois 

homens derramaram parafina derretida dentro do piano de cauda. Conforme ela 

endurecia o trabalho do pianista se tornava cada vez mais difícil até não ser possível 

mais tocar. O piano parafinado, resultado dessa ação, é exposto juntamente com o 

vídeo que a registrou. A parafina que se adere ao piano e também se aglomera pelo 

chão é a cristalização da sonoridade, como se essa, à medida que cria densidade e 

peso, ficasse impossibilitada de voltar ao seu estado primeiro. 

Quando Brito (2001), na citação que abre este capítulo, coloca que a arte 

contemporânea guarda aspectos como a indefinição, a descontinuidade, a 

mobilidade e a dialogicidade, ele se aproxima do pensamento de muitos teóricos que 

lidam com essa manifestação. Assim, falar sobre a arte contemporânea vai além da 

função de rotular ou demarcar um território específico, pois sua delimitação é fluida, 

maleável, porosa e está sujeita a várias interferências. Pensar sobre a arte 

contemporânea se torna então algo desafiador justamente por esses aspectos que 

não se fixam, como se para observá-la, analisá-la ou experiênciá-la fosse necessário 

um envolvimento cauteloso e, ao mesmo tempo receoso de que ela nos escape.  



 
 
 

39 

De fato, a arte contemporânea instaura um novo tempo no âmbito da 

produção artística visual, um tempo fugidio à própria história oficial, pois rompe com 

sua linearidade. Como diz Fabris (2001, p.76) muito próxima das singularidades e 

paradoxos que caracterizam o momento atual, “a arte contemporânea coloca em 

pauta a serialização e a aceleração da existência urbana, focalizando não a duração 

e sim o acontecimento singular, descontínuo e virtualmente a-histórico, voltado para 

um agora passível de transformações infinitas”. 

Ciente desse universo nossa proposta com este capítulo é tentar uma 

aproximação gradativa de alguns elementos e aspectos relativos à arte 

contemporânea sobre três pontos de vista: por meio da análise do que os teóricos 

da arte têm escrito sobre essa manifestação, da comparação com outro momento 

histórico das artes visuais, e também, da forma como ela é percebida pelos 

professores entrevistados. Assim aproximando-nos dessa teia de possibilidades 

infinitas, talvez seja possível visualizar alguns pontos de contato entre esses fios e, 

pensando sobre eles, contribuir para o fruir/pensar a arte contemporânea e seu 

ensino.  

 

1.1 O QUE A ARTE CONTEMPORÂNEA [NÃO] É 

 

(...) o termo contemporâneo normalmente indica a prática 
corrente – a arte que está empenhada no aqui e agora. 

 
David Thistlewood (2005, p.115) 

 

Partiremos da palavra ou partiremos a palavra?. O termo “contemporâneo”, 

segundo Ferreira (2009, p. 535) significa “que ou aquele que é do mesmo tempo ou 

do nosso tempo”: “que é do mesmo tempo; que é do tempo atual, do tempo em que 

se fala”2 (FERREIRA on line). Esses dois significados nos mostram situações 

díspares: uma que liga a palavra a um tempo passado e outra ao tempo presente. 

No primeiro caso o conceito é usado quando queremos associar algo ou alguém que 

possui alguma semelhança temporal ou de vivência com um dado tempo passado e, 

no segundo, como sinônimo do agora em que vivemos. Uma obra chamada 

                                                 
2
 DICIONÁRIO do Aurélio on line: lingua portuguesa. Disponível em: <74.86.137.64-

static.reverse.softlayer.com/>. Acesso 12.02.2011 
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contemporânea, de acordo com os significados acima, teria dois sentidos (adjetivos): 

poderia ser uma obra associada a algum outro evento cuja semelhança é temporal, 

ambas ocorreram em um mesmo tempo passado ou; uma obra do tempo atual, 

produzida e realizada no tempo presente ou recente. Partindo desses sentidos 

instaura-se uma problemática: como poderia então ser considerada contemporânea 

uma produção que não acompanha a mobilidade desse mesmo tempo presente e 

cujo conceito contemporâneo não intenciona assemelhá-la ao que já foi?  

Esses dois conceitos estão presentes na fala da professora Jagora/18p 

quando tenta definir a arte contemporânea. Ela diz: -à priori eu pensei, é a arte do 

nosso tempo, mas toda a arte é a arte do seu tempo. A arte da nossa cultura, mas 

toda a arte é arte da sua cultura (risos) mas eu acho que a arte contemporânea ela 

tem... ela tem um diferencial, não é?-. 

“A arte do nosso tempo” se liga à ideia de atualidade e “toda arte é arte da 

sua cultura” se liga à ideia de conexão com uma cultura, em um tempo histórico. 

Mas ao final da fala, a professora deixa claro que esse significado é restrito e que 

essa produção artística vai além do adjetivo.  

A produção visual artística tem seu tempo de elaboração, construção e 

exposição, intrínseco à sua condição de obra e que independe da relação singular 

que possa existir entre esses “tempos”. Diante disso, tomaremos dois momentos 

distintos: o momento do fazer: em que a obra é resultado do trabalho do artista; e o 

momento que o sucede: em que a obra é colocada em um espaço onde outros 

olhares a acessam. Assim, temos o primeiro aspecto sobre o contemporâneo na 

obra: toda obra de arte, independentemente do tempo histórico que lhe foi atribuído 

pela história oficial ou não teria, intrínseco à sua execução, um tempo 

contemporâneo, atual, de sua própria época, um tempo fugidio, mas que existiu, 

uma vez que a obra foi elaborada e concluída. Esse aspecto existente em todo 

trabalho de artes visuais está relacionado com a vivência experimentada por aqueles 

que integraram o aqui e agora dela mesma, a princípio o próprio artista e outros 

envolvidos no processo e os que a viram em seu momento de exposição que 

sucedeu a sua execução. Mas há aí uma questão: esse aspecto contemporâneo não 

é permanente, então, a partir de quando essa mesma obra o perde? A fluidez do 

tempo é uma das responsáveis nesse caso, assim como o surgimento das obras 

que a sucedem: quanto mais distante do tempo em que foi realizada a obra, mais 

esse conceito de contemporâneo se desprenderia dela. Nesse caso, falamos de um 
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conceito atrelado ao cronológico. O contemporâneo, nesse caso, está amarrado à 

fisicalidade do trabalho em seu momento de construção e, portanto, impossível de 

ser revivido em sua complexidade. Assim, essa obra só poderia ser contemporânea 

do seu tempo próprio onde foi realizada. 

Além dessa singularidade conceitual do contemporâneo, presente em toda 

obra, existe ainda o tempo de existência da obra para aquele que a vê, o momento 

em que a obra é percebida e que independe do seu tempo de execução. Trata-se de 

um momento alongado, expansivo, que se inicia desde que a obra é colocada em 

exposição e é continuamente vista. Nesse caso o conceito de atualidade ligado ao 

contemporâneo se desloca da obra para o observador/participante, pois é ele que 

instaura a dimensão do agora diante do que vê. Assim, toda obra, 

independentemente do tempo histórico atrelado a ela, é capaz de abrigar um 

aspecto do contemporâneo dada a sua dinâmica como objeto dado a múltiplos 

olhares em tempos diversos. Toda obra é contemporânea a partir do momento em 

que é observada, pensada, fruída pelo outro que está diante dela, pois é esse outro 

que estabelece um momento atual com o trabalho.  

Há então dois momentos distintos em que o termo contemporâneo se 

entrelaça à obra: no momento único em que é realizada e no momento em que é 

vista por outro único. O contemporâneo da arte não se resume, portanto, somente 

ao título da arte contemporânea, ele está presente em tempos distintos. Como diz 

Parente e Maciel (2001, p. 9) “Toda arte é contemporânea daqueles que a realizam 

(artistas) e daqueles que, a partir dela, procuram criar pensamento (críticos). Toda 

arte é contemporânea”.  

Esses dois aspectos citados não circunscrevem ou definem a arte 

contemporânea, ao contrário, expandem o conceito de contemporâneo a toda obra. 

Assim, a arte contemporânea sinalizada pelos teóricos e críticos não encontra em 

seu conceito “contemporâneo” seus limites de definição. Nem toda arte produzida 

desde então pode ser chamada de arte contemporânea, mesmo possuindo em sua 

constituição as duas noções de contemporâneo pensadas aqui. 

Diante disso, como pensar/ analisar/ conhecer a arte contemporânea além 

desses elementos que a tangenciam e ao mesmo tempo não a definem? 

Para nos aproximarmos da arte contemporânea sem correr o risco de 

formatá-la e, assim, reduzir o que ela mesma propõe - uma não delimitação - 

propomos para tal análise um olhar ao avesso, um olhar para o que a arte 
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contemporânea não é. O objetivo é, mediante a eliminação de adjetivos que ela não 

possui elencar alguns pontos de contato possíveis dentre os muitos existentes. Para 

tal, a arte moderna é tomada como base para estabelecer uma comparação e 

chegarmos ao objetivo proposto: levantar alguns dos véus que mantêm em secreto a 

arte contemporânea. 

O modernismo surgiu como um movimento que redirecionou e ampliou os 

próprios caminhos da arte. Todas as mudanças de movimentos artísticos que 

ocorreram até o final do século XIX, então registradas e analisadas pelos teóricos da 

arte nunca perderam seu referencial com o mundo exterior, uns carregando na 

dramaticidade da cena como no Barroco e outros preocupados com a exatidão dos 

cálculos matemáticos na configuração do mundo observado como no Renascimento. 

Pode-se dizer que, independentemente das nuances que diferenciam um movimento 

artístico de outro, por exemplo, a bidimensionalidade das imagens medievais e a 

tridimensionalidade das imagens renascentistas, a clareza com relação aos 

elementos imagéticos sempre esteve presente. As dúvidas poderiam repousar 

quanto ao tema ou simbolismo a que a obra se referia, mas não na configuração 

desses elementos. Os artistas eram grandes manipuladores do mundo, construindo 

imagens mediante a reorganização espacial e temática requerida pelo seu tempo. 

Nas palavras de Gombrich (1999, p. 561):  

essa ideia [de pintar o que via] só veio a surgir durante 
a Renascença [...] Perspectiva científica, sfumato, 
cores venezianas, movimento e expressão somaram-se 
aos meios do que o artista dispunha para representar o 
mundo à sua volta. 

 

Assim, as pinturas e esculturas do período clássico eram formuladas e 

elaboradas de forma que as estruturas básicas da obra fossem ocultadas. Não se 

veem as linhas do desenho inicial nas telas, as marcas de pincel, as cores em sua 

crueza, as marcas do cinzel ou mesmo dos dedos na argila. Além de atentarem para 

o “bom acabamento” do trabalho responsável por velar as bases iniciais, havia a 

preocupação espacial na distribuição dos elementos de acordo com a 

intencionalidade dos artistas. O resultado do uso das chamadas técnicas de 

representação, tais como a perspectiva e o sfumato, eram imagens que atentavam 

para a verossimilhança com o mundo real: 
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A tela funcionava como uma janela, um enquadramento 
de um instante. Isto implica a presença de um sujeito que 
contempla (um ponto-de-vista) de um lado dessa janela e 
de um objeto/cena contemplado do outro. A ideia de um 
ponto de vista é possível graças à noção de distância que 
separa estes dois lados; a distância que o olhar necessita 
para apreender o objeto/cena contemplado. Assim, 
divorciado do objeto contemplado, não há necessidade 
do sujeito acionar outros sentidos para compreender o 
que está sendo enfocado, só a visão. (GROSSMANN, 
1996, p. 30) 

 

Esse aparato técnico, por mais que sofresse variações após o período 

renascentista tem o fator de proximidade com a realidade como mandatória de sua 

compreensão visual. Tal proximidade com os elementos do real exigia do 

observador somente um dos seus perceptos, a saber: o mecanismo do olhar. Sem 

necessidade de usar os outros sentidos, o ato de contemplação e a compreensão do 

tema, ou seja, da história representada bastavam para uma experiência estética. 

Duas obras neoclássicas, a pintura Marat Assassinado de Jacques Louis 

David e a escultura As três Graças de Antônio Canova são exemplos claros dos 

detalhes escritos acima, embora possam ser lidos de maneira mais ampla.  

 

 

  Figura 9: Jacques Louis David. Marat 
  Assassinado, 1793. óleo sobre tela. 165 x 128 cm.     
  Museu Real de Belas Artes da Bélgica- Bruxelas 

 

 Figura 10: Antônio Canova. As três Graças, 1814-17.   

 Mármore. Museu de Hermitage, São Petersburgo,   
 Rússia 
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Essa clareza e essa proximidade com o que é exterior, promovidas pela 

tradição, constituem uma das esferas que os movimentos modernistas se 

contrapõem, cada um à sua maneira. A arte presa ao mundo da realidade visível 

deu lugar à arte que se distancia dela. Mas essa mudança de paradigmas se deu de 

forma gradativa e antes do rompimento total com a representação, instaurada pelos 

“ismos” podemos observar um ligeiro afastamento da realidade promovida por 

alguns artistas que antecederam esses movimentos. Esses artistas, motivados pela 

busca do novo, por ideologias ou simplesmente levantando a bandeira de uma nova 

arte, instauraram um novo momento da visualidade. É o que diz Danto (1999, p. 29-

30): 

A história da modernidade se deslocou desde ali por 
meio dos impressionistas, que abandonaram as pinturas 
de base e as veladuras para deixar os olhos sem 
dúvidas de que as cores que usavam eram pinturas 
provenientes de tubos e potes, desde Cézanne que 
sacrificou a verossimilhança e a correção para 
conseguir ajustar seus desenhos e desenhar mais 
explicitamente a forma retangular da tela3.  

 

Os impressionistas, assim como outros pintores que precederam o 

modernismo, provocaram um descolamento inicial desse aspecto ilusório da 

realidade quase palpável. Em um mergulho com vista a explorar a malha oculta da 

própria pintura iniciaram um movimento que culminou na busca por uma arte 

autônoma, uma arte autorreferente, além de uma mudança na própria 

contemplação.  

Quando olhamos para a sequência de pinturas que Paul Cézanne faz do 

Monte de Santa Vitória, tema a que pintou incansavelmente durante anos, não 

percebemos mais essa preocupação com o “bom acabamento”, ao contrário, 

percebemos uma intensa procura em estudar as estruturas daquilo que se lhe 

apresenta aos olhos. O intuito não é o de capturar a imagem tal qual ela é, mas sim 

de percebê-la em suas formas e cores.  

                                                 
3
 Tradução nossa de: La história de la modernidade se desplazó desde allí a través de los 

impressionistas, quienes abjuraran de la pintura de base y las veladuras para dejar al ojo sin dudas 
de que los colores que usaban eram pinturas que provenía de tubos e potes, hasta Cézanne, que 
sacrificó la verosimilitud o la corrección para lograr ajustar sus dibujos y dibujar más explicitamente la 
forma rectangular del lienzo. 
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   Figura 11: Paul Cezanne - Morro de Santa Vitória. 1888-90. Óleo sobre 
   tela. 65x81 cm. Coleção Particular 

 

 

 

   Figura 12: Paul Cezanne - Morro de Santa Vitória.1900. Óleo sobre 
   tela. 78 x 99 cm, Hermitage, St Petersburgo 
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Essa ruptura plástico-formal foi acentuada pelos artistas modernistas. 

Metaforicamente, podemos perceber esse momento como um mergulho, uma 

aproximação daquilo que as imagens clássicas procuravam esconder, como se um 

elemento específico notado por uma lente de aumento fosse exaustivamente 

experimentado e testado por seus propositores. As estruturas constituintes das 

imagens clássicas, até então veladas pela técnica da representação, são agora 

colocadas à mostra: as pinceladas, os contornos, as marcações e as cores puras, 

em um movimento que parece revelar e escancarar o que existia por trás da cena. 

 

 Figura 13: Paul Cezanne - Morro de Santa Vitória. 1904-6. Óleo sobre tela..  
 73 x 90,8 cm. Museu de arte da Philadélphia 

 

 

 

Figura 14: Fotografia de uma das vistas do Morro de Santa Vitória em Aix-de- Provence 
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E, a partir desse holofote que se volta sobre as estruturas da própria arte que novas 

imagens surgiram instaurando um novo momento do olhar. Essa nova visualidade foi 

responsável pelo início da sensação de estranhamento que a arte causa no público, 

assim como “um agenciamento particular entre imagem e linguagem, entre o visível 

e o enunciável” (BASBAUM, 2007, p. 26) que se dá por meio dos manifestos. O 

público não encontrará no mundo visível as referências necessárias para a 

contemplação e, mais do que o olhar, terá que estabelecer uma nova postura diante 

das novas imagens. 

[as obras modernistas] desnaturalizavam o olho, 
descentravam o olhar, abriam um abismo no interior da 
contemplação, o lugar por excelência das Belas Artes. 
Sem a segurança desse lugar – sem o sublime dessa 
atividade imaterial e desinteressada da contemplação 
pura – onde situar a arte? Uma resposta inicial era 
evidente e inquietante: em nenhum ponto fixo que 
organizasse, em perspectiva, o mundo ao redor. As 
chamadas artes visuais não distribuíam mais um 
suposto duplo da realidade aparente (de fato, nunca o 
fizeram), uma reconfortante e gratificante doação de 
prazer que ratificasse a plenitude da nossa visão. Ao 
contrário, empenhavam-se em dissolvê-la, questionar o 
próprio visível, denunciar a sua fragilidade. (BRITO, 

2001, p.202) 

 

Essa nova postura é sugerida por Grossmann (1996, p.32) na análise de que 

“o ponto de vista perde seu papel de agente focalizador, de lente objetiva e é 

substituído por uma apercepção pessoal orientada pela inteligência do pintor, que 

em uníssono organizam a obra”. Portanto, diante dessas novas imagens o 

observador é convocado a um deslocamento: sair do seu lugar comum e participar, 

envolver-se. A multiplicidade visual convoca-os à multiplicidade perceptiva. 

Diminuem as distâncias entre obra e observador: 

A pintura, assim, apresenta-se em seu caráter planar – 
superfície que acolhe geometrias formais e contrastes 
cromáticos. Ocorre, ainda, a ruptura com a ideia de um 
olhar fixo-frontal. O primeiro plano de um quadro é 
representado sob um ângulo visual diverso. O pintor 
pode sugerir uma nova experiência ao olhar e, não sem 
razão, mais espontânea do que a renascentista. 
(RIZOLLI, 2005, p.74) 
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E essa “nova experiência ao olhar” referindo-se ao que os pintores 

modernistas proporcionavam com suas novas propostas, pode ser considerada o 

início da expansão da responsabilidade de significação da própria obra em direção 

ao observador que, agora, diante das imagens que não correspondem claramente 

ao que o olho percebe no mundo real, é convocado a aprofundar sua percepção 

frente ao que vê, relacionando a obra e seu contexto com sua individualidade.  

 Sem entrar a fundo nas razões que impulsionaram o surgimento de uma 

nova atitude diante da produção artística, vale destacar o importante papel que a 

invenção da fotografia teve na cisão entre imagem e sua representação.  

Quando a invenção de Daguerre vem à tona a função dos pintores é colocada 

em xeque: a busca por uma representação fiel da realidade encontra um 

concorrente inigualável. 

 

 

     Figura 15: Daguerre, O Louvre do lado esquerdo das margens do rio  
     Siena.1839. Museu Nacional das Técnicas C.N.A.M., Paris 

 

 

Mesmo sendo a imagem fotográfica em seus primórdios, incomparável à 

pintura quanto à cor e dimensão, estava implícito ali que, em questão de tempo, seu 

aprimoramento seria uma ameaça ao que a pintura batalhou durante um bom tempo 

para conquistar. Isso se vê na percepção de Danto (1999, p.92) sobre os 

comentários do pintor Paul Delaroche:  

Quando a fotografia foi inventada, em 1829, o pintor Paul 
Delaroche disse que a pintura havia morrido. Quando se 
inteirou das novidades acerca da invenção de Daguerre, 
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estava trabalhando em uma tela de trinta pés sobre a 
história da arte. Seja o que fosse que essa tela mostrava 
acerca do uso do pincel, teria uma superfície que se 
parecia fotográfica, ou seja, sem pinceladas. Daí em 
diante deve ter parecido a Delaroche que todos os hábeis 
reflexos que aprendeu poderiam ser construídos dentro 
de um mecanismo que, uma vez que resolvesse o 
problema da escala, poderia produzir uma obra 
indistinguível da dele. 4 

 

No espanto demonstrado por Delaroche percebemos como essa nova 

invenção surgiu como uma ameaça ao trabalho de muitos pintores, bem como uma 

solução técnica, libertando as artes do seu caráter também documental. 

De uma forma mais poética Tzara (apud BENJAMIN, 1985, p.105) escreve: 

Quando tudo o que se chamava arte se paralisou, o 
fotógrafo acendeu sua lâmpada de mil velas e 
gradualmente o papel sensível à luz absorveu o negrume 
de alguns objetos de consumo. Ele tinha descoberto o 
poder de um relampejar terno e imaculado, mais 
importante que todas as constelações oferecidas para o 
prazer dos nossos olhos.  

 

 A história das imagens que compunham “as constelações oferecidas para o 

prazer dos nossos olhos” não foi a mesma a partir dessa invenção. Para Benjamim 

(1985, p. 95) a máquina fotográfica era “um aparelho que podia rapidamente gerar 

uma imagem do mundo visível, com um aspecto tão vivo e tão verídico como a 

própria natureza”. Esse ar mágico e espantoso que envolvia essa nova invenção foi 

um dos desencadeadores das novas experiências em que os artistas modernistas se 

envolverão. 

As pinturas de Cézanne, assim como as dos impressionistas são exemplos de 

como alguns artistas encararam novos caminhos desafiando a tradição. Essas 

novas experiências foram ampliadas por meio dos movimentos modernistas e suas 

novas configurações visuais. Por mais que esses movimentos se distinguissem entre 

si, segundo Canton (2009, p.17) havia duas forças que os moviam em suas novas 

experimentações: “uma delas busca o novo, num movimento em que cada criação 

                                                 
4
 Tradução nossa de: Cuando la fotografia fue inventada, en 1829, el pintor Paul Delaroche dijo que la 

pintura había muerto. Cuando se enteró de las novidades acerca de la invención de Daguerre, estaba 
trabajando en un lienzo de treinta pies sobre la historia del arte. Fuese lo que fuese que ese lienzo 
mostraba acerca del uso del pincel, tenía una superfície que luzía fotográfica, o sea, sin pinceladas. 
De aqui le debe haber parecido a Delaroche que todos los reflejos diestros que aprendió podían ser 
construídos dentro de un mecanismo que, una vez que se resolviera el problema de la escala, podría 
producir una obra indiscernible de la de él. 
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procura superar a anterior. A outra busca desenvolver uma linguagem de autonomia 

para a obra de arte”, no sentido de voltar o olhar para sua própria estrutura e não a 

estrutura visual do mundo. Para ela, esses eram os dois motores responsáveis pelas 

mudanças dessa nova visualidade que resultou em uma série de desequilíbrios na 

ordem mesma da própria arte: o aumento do desconforto e o estranhamento diante 

da imagem que não se dá facilmente ao entendimento e, ao mesmo tempo, um 

fascínio pelo resultado estético revelador do novo; uma crescente proliferação de 

experimentações de toda ordem e o surgimento de grupos que viam isso de maneira 

diversa – uns anunciavam o fim da própria arte e outros sua renovação.  

Essa busca por uma autonomia da arte, que pretendia ser autorreferente, 

também instaurou o que Duchamp chamou de tendência retiniana. Basbaum (2007, 

p. 33), a explica como “uma arte puramente ótica, presa ao uso das tintas como um 

fim, em que o prazer estético depende quase que exclusivamente da impressão da 

retina, sem apelar para nenhuma outra interpretação auxiliar” e que, segundo o 

mesmo autor é marcadamente “iniciada pelo impressionismo e que teria seu apogeu 

no expressionismo abstrato” (BASBAUM, p.33). Sendo assim, a arte moderna, em um 

movimento de direcionar o olhar para os elementos constitutivos da própria arte, 

potencializa esse mesmo órgão na tentativa de anular qualquer referência externa a 

ele. Quando assim o faz, como no surrealismo, é para desvelar as próprias 

estratégias ocultas usadas pela tradição e instaurar uma nova visualidade. E isso 

acontece também nas fotografias e fotomontagens. 

Na escultura Figura reclinada, (FIG 16) Henri Moore apresenta um volume 

autorreferente que, mesmo insinuando uma possibilidade de identificação, seja pelo 

seu título, seja pelos elementos da forma que a constituem, sua totalidade brinca 

com esses limites representacionais. Também na pintura Composição em vermelho, 

(FIG. 17) de Piet Mondrian percebemos a negação de qualquer elemento 

representacional, senão os elementos constitutivos da própria pintura em toda sua 

crueza; formas e cores.  
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Figura 16: Henri Moore. Figura Reclinada. 1938. Pedra. 132,7 cm. 

Tate Gallery, Londres. 

 

     Figura 17: Piet Mondrian. Composição em     
       Vermelho, Azul e Amarelo. 1930.Coleção de  
       Armand P. Bartos. New York 

 

Dois aspectos do modernismo tratados até aqui são importantes para a 

distinção entre a arte moderna e a contemporânea. Nesse olhar ao avesso, que 

transita por caminhos outros que circundam os limites da arte contemporânea, 

podemos destacar que tanto a busca pelo novo, pelo original, como a autonomia da 

arte, alvos dos movimentos modernistas, tiveram uma nova dimensão na produção 

artística da contemporaneidade. 

Outro fato de grande importância que merece ser sinalizado, pois dele 

trataremos de forma diferenciada quando nos aproximarmos da arte contemporânea, 

é o deslocamento que sofre a palavra do teórico ou crítico de arte nesse novo 

momento. Esses, junto com os próprios artistas, produziram textos críticos, alguns 

em forma de manifestos, que embasaram as experimentações em vigor e serviram 

como registro do processo interno de elaboração das obras. A arte moderna, assim, 

anunciará uma aproximação do visível e do legível, ou seja, da linguagem visual e 

da linguagem textual. 

Cada manifesto guardava as especificidades do movimento ao qual era 

associado e, independentemente da simultaneidade temporal existente entre eles, 

cada um defendia os seus ideais como o único verdadeiro. Nas palavras de Danto 

(1999, p. 50): 

cada um dos movimentos foi conduzido por uma 
percepção da verdade filosófica da arte: a arte é 
necessariamente X e tudo o que não seja X não é – não 
é essencialmente – arte. Assim, cada um dos 
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movimentos viu sua arte em termos de uma narrativa de 
recuperação, descobrimento ou revelação de uma 
verdade que havia estado perdida e que era apenas 
reconhecida.”5

 

 

A diferença entre esses textos dos textos que se produziam no período 

anterior ao modernismo é que eles pressupõem um novo olhar, um novo pensar, já 

que as produções não terão nenhuma referência com os cânones tradicionais. Esse 

aspecto se torna um desafio aos críticos e teóricos assim como estabelece uma 

nova prática para os artistas. Nas palavras de Basbaum (2007, p. 27): 

[...] uma vez que a obra moderna anuncia, 
continuamente, a novidade, não existem regras 
acadêmicas a priori, capazes de predeterminar a 
avaliação e a significação do trabalho, colocando, aos 
críticos, o desafio de confrontarem-se com a produção 
sem a possibilidade de recorrer a juízos formados, 
precisos e tradicionalmente autorizados.  

 

Esse novo olhar da crítica traz em si a necessidade de um novo olhar do 

próprio público, tão acostumado à ordem vigente dos padrões acadêmicos.  

O estranhamento diante das obras modernas, ao mesmo tempo que abre a 

possibilidade de múltiplas experiências, também apresenta uma armadilha: 

encontrar no texto crítico a resposta para o que deveria ser o resultado de uma nova 

experiência estética. Essa não era a proposta dos manifestos. Emaranharam e 

continuam emaranhando essa problemática entre ver a obra e ler sobre o que dela 

escreveram. Não que às duas sejam negadas a coexistência; ao contrário, elas se 

complementam, mas não podem ser substituídas uma pela outra. Isso é muito bem 

colocado por Basbaum (2007, p. 31) quando diz que “o artista moderno adota, 

basicamente, o manifesto como principal modalidade discursiva – que se soma às 

obras mas não se confunde com elas”.  

Partindo dos elementos analisados até aqui, podemos destacar que, entre 

todas as diversidades encontradas entre as vanguardas modernistas, ao menos três 

aspectos podem ser amarrados no sentido de configurar uma delimitação coesa 

como grupo: a busca por uma nova visualidade mediante o rompimento com a 

                                                 
5
 Tradução nossa de: Cada uno de los movimentos fue conducido por una percepción de la verdade 

filosófica del arte: el arte es esencialmente X y todo lo que no sea X no es – e no es esencialmente – 
arte. Así, cada uno de los movimentos viu su arte en términos de una narrativa de recuperación, 
discubrimiento o revelación de una verdad que había estado perdida e sólo apenas reconocida. 
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representação até então em vigor; a busca por uma autonomia da própria arte e 

consequentemente um desvencilhar das amarras para a conquista de uma pureza 

visual, e a aproximação entre a imagem e a palavra pensada com base nela ou 

sobre ela.  

Como a proposta inicial desse subitem era tentar um olhar ao avesso que nos 

aproximasse da arte contemporânea, foram usados como ponto de partida para tal 

ação esses três aspectos relativos ao modernismo, sabendo que esses foram 

selecionados dentre outros possíveis. Podemos dizer que esse olhar ao avesso se 

baseia em certa historicidade, pois são utilizadas referências modernistas, firmadas 

pela história da arte com o intuito de trazê-las para perto da produção 

contemporânea e visualizar como essa manifestação lida, também, com essas 

referências. Essa escolha é pontual e limitada, não anulando a possibilidade de 

utilizar outros elementos para se pensar a arte contemporânea, pois essa é aberta a 

infinitos diálogos. 

 

1.2 ALGUNS ASPECTOS DA ARTE CONTEMPORÂNEA 

 

Se pensarmos em termos conceituais, tanto a arte moderna quanto a arte 

contemporânea tiveram seus limites ampliados para além do seu significado. Ambas 

as produções sofreram mutações que romperam as fronteiras que a definiriam com 

exatidão. Como diz Danto (1999, p. 32): 

Assim como a história da arte tem evoluído internamente, 
a arte contemporânea tem passado a significar arte 
produzida com determinada estrutura de produção nunca 
vista antes, creio, em toda a história da arte. Então, 
assim como ‘moderno” simplesmente chegou a denotar 
um estilo e um período, e não tão somente uma arte 
recente, ’contemporâneo’ tem chegado a designar algo 
mais que simplesmente a arte do momento presente.6 

 

Se a arte contemporânea compreende a produção artística que sucede a arte 

moderna, podemos concluir que seus elementos constitutivos diferem desta última, 

                                                 
6
 Tradução nossa de: Así como la história del arte há evolucionado internamente, el arte 

contemporâneo há passado a significar arte producido con una determinada estrutura de produccíon 
nunca vista antes, creo, en toda la história del arte. Entonces, así como “moderno” simplesmente há 
llegado a denotar un estilo y un período, y no tan simplesmente un arte reciente, “contemporâneo” há 
llegado a designar algo más que simplesmente el arte del momento presente. 
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mesmo que a passagem entre uma e outra seja nebulosa. A arte contemporânea 

tampouco seria o ressurgimento de um estilo de um tempo anterior ao modernismo, 

pois essa está atrelada aos elementos singulares resultantes das transformações 

que a invenção e o aprimoramento da tecnologia e da ciência instauraram na 

atualidade, inigualável à outra época.  

Na tentativa de traçar um olhar ao avesso para melhor compreensão sobre a 

arte contemporânea destacamos três aspectos que dialogavam com a arte moderna, 

a saber: a autonomia da arte, a relação com o mundo visível e a relação com a 

palavra. De forma específica e diferenciada, esses mesmos aspectos se relacionam 

com o universo da arte contemporânea. O objetivo com esse novo subitem é 

analisar como se dá essa relação.  

Vale ressaltar que esses aspectos são alguns dentre muitos que podem ser 

tomados para análise, e que, por se tratar de uma pesquisa cujo tema é a “arte 

contemporânea”, tratá-la de forma mais ampla poderia insinuar outros caminhos que 

não caberiam aqui. 

 

1.2.1 Arte contemporânea e a autonomia da arte 

 

A luta dos movimentos modernistas em atrair os olhares para a estrutura da 

própria arte, revelando e experimentando todos os seus limites, sejam pictóricos, 

sejam conceituais, e primando por uma autonomia da arte terá outra dimensão nas 

práticas artísticas contemporâneas. 

A autonomia, ou seja, a independência modernista, correspondia à negação 

de qualquer referência exterior à estrutura da própria arte, nada que remetesse às 

práticas tradicionais de tentativa de duplicata do mundo real. Tratava-se da busca 

pelo novo, pelo original, nunca antes experimentado ou visto. 

Dois movimentos modernistas, o dadaísmo e surrealismo, não fogem à regra: 

o primeiro, apropriando-se de objetos do cotidiano e ressignificando-os, desloca o 

próprio valor do fazer artístico e da obra de arte no seu circuito; o segundo, mesmo 

se valendo de uma peculiar maneira de usar as técnicas de representação, assim o 

faz como forma de denúncia das próprias estratégias representacionais.  

É o que Rennè Magritte, um dos componentes do surrealismo, faz em seus 

trabalhos: usa a representação para desmistificá-la. Grossmann (1996, p.33) coloca 
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que “Magritte interroga a razão de ser deste meio onipresente ao desconstruir suas 

premissas, trazendo para sua superfície o que estava dissimulado”. 

 

 

 

Figura 18: René Magritte. Reprodução 
proibida (retrato de Edwald James”, 1937. 
óleo sobre tela, 79  x 65.5 cm. Museu 
Boyimans -  Van Beuningen, Rotterdam 

 

Figura 19: René Magritte. A Traiçào das Imagens.1928-29, óleo sobre tela, 
62,2 x 81 cm.Los Angeles Museum Of Art,  Los Angeles County 

 

 

 

Nas obras Reprodução proibida de 1937 e A traição das imagens de 1928, 

fica claro que o domínio da técnica de representação da realidade é usado 

justamente para contradizê-la e questioná-la. Isso transparece até mesmo nos títulos 

das obras. Assim, os movimentos modernistas, por diversos meios, defendem a 

existência de uma arte puramente visual, uma arte que se debruça sobre si mesma 

até os seus limites, uma arte verdadeiramente autônoma. 

Como as novas produções contemporâneas vão lidar com essa questão da 

autonomia? Se a arte moderna atestava esse seu caráter autônomo baseado na 

negação da representação e na busca do novo e do original como seria com as 

produções contemporâneas? Diante de tais questões surge uma impossibilidade 

aparente: ou as novas produções retornariam ao que a arte moderna renunciou, ou 

dariam continuidade a ela. No primeiro caso voltaria a ser heterônoma e não mais 

autônoma; no segundo daria prosseguimento aos movimentos sem se diferenciar 

deles. Mas a forma como a produção contemporânea se configurou fez com que 

essas duas únicas vias aparentes dessem lugar a mais um caminho cujo andar 
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levará a um terreno amplo, fluido e cheio de fendas. Isso é muito bem delineado por 

Basbaum (2007, p.18): 

Ocorre que é impossível pensar a arte contemporânea, 
hoje, em termos de uma “pureza visual”, de um campo da 
visualidade absolutamente autossuficiente e 
completamente isolado de outras áreas. Não se trata de 
negar a existência de uma potencialidade própria da 
visualidade, uma autonomia irredutível do visível, 
enquanto portadora de uma ordem própria de construção 
do real; mas sim, perceber, paradoxalmente, que a única 
possibilidade concreta de afirmá-la é poder construí-la 
em uma relação aberta a trocas com seu lado de fora, 
sua parte outra, heterogênea [...] Assim é que nos parece 
que para afirmar algum tipo de autonomia do campo da 
arte, hoje, é necessário compreendê-la em sua natureza 
híbrida, como campo de entrecruzamentos de diversas 
determinações.  

 

Paradoxalmente, a arte contemporânea só se mantém em um campo 

autônomo dadas as relações que estabelece com outros campos, sejam eles quais 

forem. Se a arte moderna atestava sua autonomia exaurindo todas as possibilidades 

de explorar seus elementos intrínsecos, em busca de um elemento original, a arte 

contemporânea estabelece sua autonomia pela via contrária: em seu diálogo com o 

mundo. Essa relação não é de dependência e sim de inter-relações, de 

comunicação expansiva. Diferentemente da arte moderna, pretensa de uma pureza 

visual, a produção contemporânea manipula toda sorte de materiais e poéticas se 

instaurando como elemento híbrido. Basbaum (2007, p. 23) afirma: 

É verdade que a arte contemporânea vem exercitando, 
há pelo menos meio século, as chamadas formas 
híbridas do objeto: instalações, ambiente, happening, 
performance, body art, arte conceitual, arte processo, etc, 
que combinam e rediscutem, entre outros, elementos 
provenientes dos meios tradicionais de pintura, desenho, 
escultura, gravura, estes últimos, por sua vez, tem sido 
continuamente elaborados à luz de uma crescente visão 
inter, multi ou transdisciplinar da cultura, em que a arte 
enquanto disciplina autônoma é confrontada com 
discursos provenientes de outros campos do 
conhecimento.  

 

Esse hibridismo e esses atravessamentos próprios da produção 

contemporânea fazem com que ela adquira um aspecto completamente diferente do 

que a arte moderna propôs. A arte contemporânea, poder-se-ia dizer, realiza um 
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movimento diferenciado: estabelece várias conexões com elementos da própria arte 

e outros que estão para além dela mesma como: sua estruturas, sua história e 

outros campos do conhecimento. O resultado pode ser medido como uma 

aglomeração técnica ou conceitual que permite múltiplos desdobramentos.  

Essa singularidade que envolve a produção contemporânea fez com que 

alguns termos, há muito usados pelos teóricos e críticos da arte, fossem alvo de 

reelaborações. Um deles é a própria palavra “obra”. Firmada pela tradição artística 

como um conceito de “bem acabado”, de “boa execução” e de durabilidade, a obra 

de arte era verdadeiramente “obra” quando inserida nos padrões artísticos da época. 

Já no modernismo esse conceito foi diluído, perde a sua ligação com o “bom 

acabamento” por meio da experimentação própria dos movimentos, mas não deixa 

de ser usado para referir-se às produções. Já na contemporaneidade, por mais que 

a palavra se mantenha, outras propostas que se aproximam mais do que a produção 

contemporânea propõe são sugeridas.  

Eco (2008, p.150, 158), pensando na nova dinâmica de produção e fruição 

estabelecida pela arte contemporânea, formula o conceito de “obra aberta”. Esse 

conceito estaria ligado à estrutura híbrida das novas produções assim como o 

potencial latente de suas variadas significações perante o público. 

Obra aberta como proposta de um “campo” de 
possibilidades interpretativas, como configuração de 
estímulos dotados de uma substancial indeterminação de 
maneira a induzir o fruidor a uma série de “leituras” 
sempre variáveis; estrutura, enfim, como “constelação” 
de elementos que se prestam a diversas relações 
recíprocas.  

[...] 
Daí a função de uma arte aberta como metáfora 
epistemológica: num mundo em que a descontinuidade 
dos fenômenos pôs em crise a possibilidade de uma 
imagem unitária e definitiva, esta sugere um modo de ver 
aquilo que se vive, e vendo-o, aceitá-lo, integrá-lo em 
nossa sensibilidade. Uma obra aberta enfrenta 
plenamente a tarefa de oferecer uma imagem da 
descontinuidade: não a descreve, ela própria é a 
descontinuidade.  

 

Esse conceito de obra aberta contrapõe-se ao que Morais (2001), teórico da 

arte, pensa sobre a obra na contemporaneidade. Ele vai além do que Eco (2008) 

conceituou como obra aberta, na tentativa de configurar a produção contemporânea:  
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O caminho seguido pela arte – da fase moderna à atual 
[...] – foi o de reduzir a arte à vida, negando 
gradativamente tudo o que se relacionava ao conceito de 
obra (permanente, durável). 
Obra é hoje um conceito estourado em arte. Eco e outros 
teóricos da obra de arte aberta, como Vinca Manzini, 
foram provavelmente os últimos defensores da noção de 
obra. Deixando de existir fisicamente, libertando-se do 
suporte, da parede, do chão ou do teto, a arte não é mais 
do que uma situação, puro acontecimento, um processo. 
O artista não é o que realiza obras dadas à 
contemplação, mas o que propõe situações – que devem 
ser vividas, experimentadas. Não importa a obra, mesmo 
multiplicada, mas a vivência. (MORAIS, p. 169) 

 

Propondo o conceito de obras como “situações”, o autor se aproxima da ideia 

de fragmentação do tempo assim como da singularidade da experiência estética. 

Existe uma temporalidade no termo usado ligado à vivência estabelecida pelo 

observador diante da obra, pois este estabeleceria “situações” com ela. A palavra 

“situação” se aproxima mais da inter-relação entre obra e fruidor do que somente da 

obra em si.  

Ainda falando sobre as produções contemporâneas Morais (2001, p.171) as 

compara com uma “forma de emboscada” fruto de uma guerrilha onde o artista “uma 

espécie de guerrilheiro” atua “imprevistamente, onde e quando é menos esperado, 

de maneira inusitada”. Sua função seria a de: 

criar para o espectador (que pode ser qualquer um e não 
apenas aquele que frequenta exposições) situações 
nebulosas, incomuns, indefinidas, provocando nele, mais 
do que o estranhamento ou a repulsa, o medo. E só 
diante do medo, quando todos os sentidos são 
mobilizados, há iniciativa, isto é, criação.  

[...] 
E tomar iniciativas é alargar a capacidade perceptiva, 
função primeira da arte. (MORAIS, 2001, p.171) 

 

Essa ideia de guerrilheiro pode ser associada à de resgate da experiência 

sensível que a arte pode propiciar, experiência que nos é roubada cotidianamente 

(BOURRIAUD, 2009).  

Pensando na obra como propositora de uma situação Morais se aproxima das 

propostas de Lygia Clark e Hélio Oiticica, cujas experiências artísticas eram um 

convite a uma vivência estética momentânea e única. A obra Caminhando de Lygia 

é um exemplo disso. Nela, a artista, de posse de uma tira de papel, colava as pontas 



 
 
 

59 

formando um anel de Moebius, com uma tesoura fazia uma fissura por entre a fita e 

cortando de forma a acompanhar a direção da tira, construía um emaranhado. 

 

  

 

Figura 20: Lygia Clark. Caminhando, 1964. 

 

 

Segundo a artista, a importância estava no ato realizado pelo participante: 

Somos os propositores; somos o molde; a vocês cabe o 
sopro, no interior desse molde: o sentido da nossa 
existência. Somos os propositores: nossa proposição é o 
diálogo. Sós, não existimos; estamos a vosso dispor. 
Somos os propositores: enterramos a obra de arte como 
tal e solicitamos a vocês para que o pensamento viva 
pela ação. Somos os propositores: não lhes propomos 
nem o passado nem o futuro, mas o agora. (CLARK, 1964, 
s/p) 

 

Ainda pensando nas mutações do conceito de obra, de forma semelhante à 

Morais (2001), Loredana Parmesani, crítica italiana, propõe o conceito de “pequena 

obra”. Assim, quando aplica à palavra obra um diminutivo não quer significar uma 

obra de menor valor, de pouca significância e sim, com uma ideia de fragmentação e 

de momentaneidade da experiência. Ela usa esse conceito para se contrapor à 

completude que o modernismo afirmava como verdadeira arte. “Pequena obra” tem 

uma dimensão provisória no tempo e se forma com uma pequena estrutura. Fabris 

(2001, p. 78) a define como “destituída de regras apriorísticas, a ‘pequena obra’ 

trabalha não no espaço da representação, mas naquele da transformação.”  
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Enquanto o conceito de “obra aberta”, defendida por Eco (2008), concentra as 

possibilidades de fruição na própria obra (mesmo que dependente do outro para se 

estabelecer), o conceito de “situação” proposto por Morais (2001) e de “pequena 

obra” por Loredana Parmesani concentra-se na temporalidade da experiência, ou 

seja, a inter-relação entre obra e fruidor no tempo da vivência. 

Assim, a autonomia da arte contemporânea se firma em um paradoxo: 

autônoma enquanto dialógica. E esse diálogo é proposto, no mínimo, em duas 

mãos: por meio da conversa que a arte estabelece com outros campos e também 

com aqueles que dela se aproximam. 

 

1.2.2 Arte contemporânea e a relação com o visível 

 

A realidade, norteadora de toda sorte de imagens do período clássico e, 

consequentemente, abolida e negada nessa mesma função pelos modernistas, 

também será tratada de maneira diversa no campo da arte contemporânea. Nos 

modernistas, a conexão com a realidade pode ser comparada com a ideia de 

autonomia que acabamos de tratar: quanto mais a arte tem a realidade como 

parâmetro, como referencial, menos autônoma ela é; quanto mais trata de suas 

questões internas, elementares, distante da realidade como mote, mais autônoma 

ela se faz. Assim, a forma diversa de a arte contemporânea lidar com a autonomia 

também se estende no que diz respeito à sua ligação com as coisas do mundo real. 

Essa produção [contemporânea], portanto, não se 
adaptaria ao cunho evolucionista que caracterizou o 
período moderno, baseado na busca do novo e do 
original. Ao contrário, percebe-se nela a necessidade de 
manter um olhar retrospectivo, produzindo novas obras 
cujo valor não está na novidade absoluta das formas [...], 
mas sim na elaboração de outros sistemas visuais 
significativos citados a partir da conjugação de imagens e 
procedimentos linguísticos preexistentes (e muitas vezes 
conflitantes). (CHIARELLI, 2001, p. 257) 

 

O que Chiarelli (2001) pontua é a substituição da palavra criação pela palavra 

conjugação. Não que na conjugação de elementos existentes não exista criação, 

mas a forma que o artista contemporâneo tem de produzir suas propostas se 

assemelha mais à ideia de montagem do que à de criar algo novo, como prezava o 
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modernismo. Sobre esse fato Bourriaud (2009, p. 8) coloca que “as noções de 

originalidade (estar na origem de...) e mesmo de criação (fazer a partir do nada) 

esfumam-se nessa nova paisagem cultural.”  

Dessa forma, as obras contemporâneas assumem um caráter híbrido, em que 

as linguagens artísticas se configuram de forma que seus limites se embaçam. E 

esse aspecto que passa a fazer parte da constituição dessa manifestação, pode ser 

a sinalização de como essa produção lida com elementos da realidade. A arte que 

se afirma autônoma e ao mesmo tempo dialógica estabelece com o mundo real, seja 

em seu caráter físico, seja em seu caráter fenomenológico, uma conversa. A 

“situação” proposta por um artista pode até ter em sua estrutura uma referência à 

realidade ou até mesmo negar essa ligação, mas esse dado não corresponde à 

totalidade da obra, ao seu fim último. Nesse caso, esse fator é um mero pretexto 

para estabelecer uma inter-relação. 

Basbaum e Coimbra (2001, p. 346) pensam a obra de arte contemporânea 

como um trabalho que contém em si a possibilidade de realizar múltiplas conexões 

com diversos campos do conhecimento: 

A cultura como paisagem não-natural configura o 
território em que se move o artista: sua ação transforma-
se numa intervenção precisa ao mobilizar instabilidades 
do campo da cultura [...] por meio de uma inteligência 
plástica que torna visível uma rede de relações entre 
múltiplos pontos de oposição, na qual o trabalho de arte 
é um dispositivo de processamento simultâneo e 
ininterrupto, e nunca uma representação dessas 
relações.  

 

Esse caráter dialógico que a arte contemporânea afirma com outras áreas do 

conhecimento e com a própria arte traça uma comunicação singular com outro 

aspecto da realidade: a aproximação entre a arte e a vida. Segundo Canton (2009, 

p.12) “a arte faz por si só essa aproximação [com o mundo atual], misturando cada 

vez mais questões artísticas, estéticas e conceituais aos meandros do cotidiano, em 

todas as instâncias: o corpo, a política, a ecologia, a ética, as imagens geradas na 

mídia”.  

Um exemplo disso é a instalação que a artista italiana Ana Maria Maiolino fez 

pela primeira vez em 1979, no Rio de Janeiro e que foi remontada na 29ª Bienal de 

Arte de São Paulo. De lá pra cá a obra já passou por várias montagens e por mais 
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que não sofra mudanças em sua constituição, sua inserção em outro espaço-tempo 

imprime suas marcas.  

 

 

  Figura 21: Anna Maria Maiolino. Arroz e Feijão, 2010. 29ª Bienal de 

  Arte de São Paulo. 

 

 

Com o título Arroz e feijão, a instalação é composta por pratos brancos com 

terra sobre uma mesa negra, dos quais brotam sementes de arroz e feijão. Em um 

monitor localizado na parede em uma das extremidades da mesa, é passado um 

vídeo que focaliza uma boca que mastiga. Sobre ela, D’Ambrósio7 (s/d) escreve um 

texto em que relaciona uma série de elementos que a compõe com questões que ela 

suscita: 

A crítica à fome do mundo está ali presente, bem clara, 
mas se faz ainda mais forte pelos pratos vazios 
colocados em volta da mesa e pelo vídeo em que uma 
boca, ornada com um sensual batom, não para de 
comer, quase num ritual de movimentos para os quais 
não devotamos atenção no dia-a-dia. 

[adota] um certo tom solene, assegurado pela qualidade 
da mesa e das cadeiras, elementos suficientemente 
fortes no sentido de indiciar que aquela mesa não é para 
qualquer um sentar. Isso é o mais curioso. Não nos 
sentimos convidados à refeição. O arroz e o feijão se 
erguem com um ar majestoso e criam distância. O efeito 
plástico é imponente, mas estabelece um curioso 
afastamento. 

                                                 
7
 Esse texto foi encontrado em: < 

http://www.artcanal.com.br/oscardambrosio/annamariamaiolino.htm> Acessado em 12.11.2011 e não 
possui registro de data. 



 
 
 

63 

 

Os elementos que compõem a obra são retirados do cotidiano em um 

rearranjo que pode gerar múltiplas leituras, e a de D’Ambrósio é uma dentre as 

possíveis.  

É no momento singular da existência, que se baseia nos acontecimentos 

passados e presentes, na materialidade do cotidiano e em áreas diversificadas do 

saber, que o artista vai buscar as estruturas para elaborar sua proposta. Assim 

atesta Cocchiarale (2001, p. 380) quando afirma que o artista: 

baralha referências, dilui as fronteiras entre pintura, 
desenho, escultura, utiliza-se de repertórios plástico-
formais tradicionalmente contraditórios, de materiais de 
todo tipo. Busca, afinal, em fragmentos da história, entre 
o passado e o presente, nas várias regiões do saber e no 
cotidiano, a condição singular de sua obra, que se quer 
única. 

 

Esse movimento de aproximação entre arte e vida também expande a forma 

como o próprio artista manipula os elementos na configuração de suas obras. 

Segundo Rizolli (2005, p. 122) “um novo quadro é um movimento contínuo e 

ininterrupto: uma máquina de montar, desmontar e reconstruir que contraria o velho 

universo artístico (...) e seus instrumentos artesanais – tela e pincel – e pelo 

intervento da mão que pinta.” 

Como consequência do diálogo entre arte e vida e, consequentemente, da 

nova visualidade resultante dessa prática, a ordem da experiência estética é 

completamente alterada. Se o distanciamento da realidade instaurado pelo 

modernismo é a causa de um estranhamento por parte do público, acostumado à 

linguagem da tradição, a arte contemporânea não ameniza esse estranhamento. Ao 

contrário, suas produções se tornam mais fluidas, incisivas e ao mesmo tempo 

expansivas, impossíveis de se configurarem em um limite preciso. 

não existe mais uma ordem de sucessão temporal que 
permite o encadear de semelhanças, oposições, filiações 
e conflitos. Quem desaparece diante da produção 
contemporânea é a nitidez da instância genealógica da 
História da Arte e multiplica-se a densidade e 
complexidade da instância teórica [...] o próprio desta 
contemporaneidade é ser um “amontoado” de teorias 
coexistindo em tensão, ora convergentes, ora 
divergentes. (BRITO, 2001, p. 207) 
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Essa característica de imprecisão da arte contemporânea é o motor que 

modifica a forma como críticos, teóricos, artistas e público pensam e escrevem sobre 

ela. 

 

1.2.3 A arte contemporânea e a relação com a palavra 

 

Como dissemos, as mudanças ocorridas nas artes visuais ocasionadas pelos 

movimentos modernistas foram responsáveis por uma nova prática entre os teóricos, 

críticos e artistas da época e, consequentemente, exigiu uma transformação na 

própria fruição do público. O olhar do público, domesticado pela tradição, já não 

identificava as novas propostas artísticas como uma continuidade da própria arte e 

sim, como uma cisão radical. Deu-se início ao fenômeno do estranhamento. 

As ferramentas usadas na apreciação das obras acadêmicas, mais 

especificamente, o olho como instrumento de percepção e a mente como órgão que 

estabelece associações temáticas e simbólicas, já não bastavam nesse novo 

momento do modernismo. Da mesma forma, aqueles que se propunham a escrever 

e pensar sobre a arte também se encontravam em uma nova situação à qual 

precisavam se adaptar. Basbaum (2007, p. 26) comenta sobre esse novo contexto e 

as exigências que dele emergem:  

iniciando um percurso onde as obras de arte partem em 
direção a uma crítica do modelo clássico de 
representação, envolvendo as questões da 
imediaticidade da experiência, de uma pesquisa 
estrutural em torno dos elementos constituintes da 
linguagem plástica e de uma possível universalidade 
autorreferente da arte - neste momento em que 
tornaram-se exterior e definitivamente visíveis os limites 
do visível, este mesmo movimento anuncia uma 
proliferação inédita de textos críticos, comentando as 
novas visibilidades.  

 

Essa singularidade imposta pelo momento deu início a uma aproximação e a 

um envolvimento maior entre a visualidade e o discurso, entre as imagens e as 

palavras. Os manifestos e os textos críticos foram fundamentais para o 

entendimento das novas propostas, para a disseminação das novas ideias e, 

consequentemente, para a aceitação das novas imagens pelo público. Como diz 

Cocchiarale (2001, p. 328-329): 
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os princípios absolutos das Belas Artes deram lugar ao 
universo relativo de movimentos artísticos claramente 
identificáveis e à sua progressiva proliferação ao longo 
da história do modernismo. A visualidade moderna 
necessitou, por isso mesmo, de justificativas textuais 
produzidas não só por artistas – manifestos – como pela 
crítica, destinadas a um público despreparado para 
acolhê-la, devido à resistência de hábitos de fruição 
impregnados pela tradição naturalista.  

 

Para a nova visualidade, era necessário novo olhar requerido tanto por 

aqueles que se propunham a pensar sobre essa nova produção, ou seja, artistas, 

teóricos e críticos que formavam um grupo especializado como por aqueles aos 

quais as obras se dirigiam: o público não especializado.  

Observando três pinturas de três artistas distintos: Chardin, Matisse e 

Kandinsky sendo a primeira obra anterior às duas seguintes, percebemos a perda 

gradativa de referência com o mundo real. 

 

 

Figura 22: Jean Simeón Chardin,  A Graça , 1740. Oleo sobre  
tela  49 x 39 cm Coleção de Luis XV 
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              Figura 24: Wassily Kandinsky. Composition IV.1911, oleo  
               sobre tela. 159,5 x 250,5 cm. Dusseldorf. 

 

 

No modernismo, muitos movimentos artísticos com propostas díspares se 

manifestaram de forma simultânea ou com pouca diferença cronológica ocasionando 

uma chuva torrencial de imagens nunca antes vistas. A mudança não acompanhou a 

linearidade histórica antecedente e sim, surgiu como propositora de inúmeros 

caminhos. 

A relação entre imagens e palavras no modernismo exigia um novo patamar, 

uma nova ordem. Basbaum (2007, p. 26) afirma que “a arte moderna é fundada, 

exatamente, a partir da possibilidade do encontro de objetos [...] com um campo 

enunciativo que, adequadamente, posiciona-se junto desses objetos, atravessando-

 

       Figura 23: Henri Matisse – A mesa de jantar – harmonia vermelha,  
       1908. Óleo sobre tela 180 x 220 cm Hermitage, Leningrado 
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os”. O lugar da palavra é em conjunto com a obra, pois é pensamento que parte 

dela, resultado de interrogações e reflexões.  

Inicialmente, os artistas e teóricos, grupos mais envolvidos com a produção 

visual em si iniciaram esse exercício de aproximação entre esses dois campos 

distintos: os artistas produzindo e escrevendo sobre suas descobertas e os teóricos 

analisando a nova visualidade e elucidando-a. Mas a postura dessas pessoas diante 

de uma obra moderna era a de buscar a verdade que se encontrava no interior do 

objeto artístico. O objetivo nada mais era do que mergulhar nas estruturas, perceber 

a relação entre elas e torná-las compreensíveis por meio da linguagem/pensamento. 

Segundo Basbaum (2007, p. 32) eles trabalhavam “com a ilusão de que no centro da 

matéria inerte havia uma fonte de energia que a moldava e lhe trazia vida; a 

permanecer lá como enunciado intocável”. Partindo desse aspecto, o ato da escrita 

estabelecia juízos e verdades sobre as obras às quais se referiam. Esse movimento 

de aproximação entre palavra e imagem resultava em uma ação delimitadora de 

territórios que, ao mesmo tempo em que a definia também a limitava. E esse 

exercício de estabelecer juízos e definições, tão admirados pela historia da arte, fez 

com que esses movimentos fossem vítimas daquilo que também fugiam: a 

oficialidade histórica. Cocchiarale (2001, p. 378) comenta sobre isso quando diz que 

“a arte moderna, cuja ênfase [estava] na forma, nas linguagens e nos ismos inseria 

poéticas singulares no campo objetivo da história”. 

Portanto, como característica desse momento modernista, principalmente no 

que diz respeito à nova prática de pensar e escrever sobre as obras, percebemos 

que a palavra se posta ao lado destas com o intuito de trazer à tona as verdades 

que jazem em seu interior. Essa prática exigiu uma postura criativa e reflexiva por 

parte dos artistas e teóricos, que têm nas produções seu foco.  

Como se dá a aproximação entre a palavra e as obras contemporâneas? 

Certamente de forma diversa do modernismo. Cocchiarale (2001, p. 380) coloca que 

“[...] frente à fragmentação que se manifesta em pontos vitais do esgarçado campo 

das artes, a palavra e a lógica do circuito de arte produziram novas modalidades de 

articulação entre obra e fruidor.” Quais seriam essas novas modalidades? 

Nos subitens que trataram da relação da arte contemporânea com a 

autonomia e com o visível percebemos que se trata de uma produção que tem um 

aspecto mais expansivo, fluido, não-delimitado e não-definidor, resultado da própria 

aglomeração e uso diversificado de materiais que beiram ao infinito. Ela pode se 
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expandir ao macro sem excluir o micro e vice-versa. Ela também faz uma 

aproximação com a vida, e outros campos do saber. Ela estabelece conexões para 

afirmar sua própria autonomia. Sendo assim, tão diversa das produções modernas 

nesses aspectos, também o é quando pensarmos em sua relação com a palavra: 

A contradição entre o uso, ainda em curso de métodos e 
procedimentos de leitura herdados da clareza auto-
definida dos ismos modernistas e a ausência de 
identidades fixas na arte atual [...] funciona como um 
obstáculo para o posicionamento crítico em face das 
novas circunstâncias que emergiram dessa crise. Um dos 
seus sintomas mais claros reside na expectativa não só 
do público, como dos artistas e até da crítica, de 
reconhecer e designar com precisão, tal como no 
passado, produções que não mais se centram no campo 
objetivo da forma, na estrita materialidade de sua 
“linguagem”. (COCHIARALE, 2001, p. 377) 

 

Como coloca Cocchiarale no fragmento acima, os críticos e artistas que lidam 

com a arte contemporânea não podem mais usar os mesmos parâmetros que foram 

usados na modernidade, ou seja, as obras já não resguardam uma verdade a ser 

desvendada nem se detêm em um território fixo, não existe mais precisão, não 

existe mais completude. Por serem fluidas não podem ser formatadas. Ainda 

Cocchiarale (2001, p.380) referindo a isso diz que “[...] A identidade das coisas e 

situações torna-se assim, transitiva, causando um estranhamento generalizado, 

porque o discurso não mais consegue fixá-la”. Todos esses aspectos ampliam a 

sensação de estranhamento e dificultam a aproximação de uma palavra que 

pretenda total esclarecimento, que “fixe” a obra em uma compreensão única. A 

possibilidade de encontro entre obra e palavra ou palavra e obra se dará de acordo 

com especificidades próprias na contemporaneidade: mais poéticas do que 

enunciativas, mais criativas do que informativas.  

Mas a relação entre a arte contemporânea e a palavra não permanece 

somente na dinâmica entre proposta artística e enunciados poéticos. Ela se dá 

também na materialidade em que a palavra invade a obra. Basbaum (2007, p. 19) 

fala sobre isso: 

Desde a sequência de invenções de novos sistemas 
visuais pelas vanguardas históricas, até os 
desdobramentos de uma produção que se auto-
denominou conceitual, pode ser observada a intensa e 
incessante movimentação da arte também pelo campo 
verbal. Seja a partir da produção de enunciados, em 
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paralelo com a inovação visual (manifestos, textos de 
artistas, crítica de arte), seja a palavra tornando parte da 
construção visual da obra (desde o cubismo...) ou o texto 
que se quer como obra de arte. 

 

A adoção da palavra como elemento visual pelos cubistas tem o seu uso 

ampliado nas produções contemporâneas. Dessa imersão surge toda sorte de 

combinações. Ainda segundo Basbaum (2007, p.11) “a migração da imagem para a 

escrita e da escrita para a imagem [...] faz o pensamento oscilar entre figura e 

discurso e, também impele-o a divergir de um e de outro”, ou seja, as combinações 

entre imagem e palavra, seja a palavra como imagem ou seja a palavra como 

elemento da imagem criam múltiplas visualidades. 

Um exemplo disso é a obra do artista americano Joseph Kosuth. Ele trouxe, 

na década de 1960, uma proposta artística que incluiu o conceito da obra como 

visualidade, trata-se da arte conceitual. Ele fez uma série de trabalhos onde a 

palavra, ou seja, o conceito é potencializado como imagem. O seu trabalho Uma e 

três Cadeiras, de 1965, onde o artista utiliza o objeto cadeira, uma reprodução 

fotográfica da mesma cadeira e também o significado da palavra cadeira para 

compor obra, evidencia o objeto e suas formas simbólica e descritiva colocando-as 

no mesmo patamar.  

 

 

 

 Figura 25: Joseph Kosuth. Uma e três cadeiras, 1965. cadeira de madeira, 
 painel fotográfico e definição de cadeira. 
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Sobre esse trabalho Basbaum (2007, p. 38) comenta: 

[Nele] o espectador é submetido à experiência disjuntiva 
de relacionar, instantaneamente, uma cadeira, sua 
fotografia e a definição da palavra cadeira, vivenciando 
um entrecruzamento de objetos, imagens e enunciados 
de diferentes qualidades – cada um dos três elementos 
deixa de ser puro texto ou pura imagem para tornar-se, 
ao mesmo tempo, matéria em movimento entre os dois 
pólos, rompendo assim qualquer hierarquia ou traço 
idealista correspondente à adequação natural entre coisa 
e nome. 

 

Outra artista conceitual americana que também insere a palavra em sua obra 

é Bárbara Krueger, que mescla imagem e palavra sendo que a palavra surge como 

elemento visual e também discursivo. Diante da obra Untitled: Your body is a 

Battleground8 imagem e palavra se rearranjam criando um discurso que instiga e 

envolve o fruidor em questões da ordem do dia. 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figura 26: Bárbara Kruger. Untitled (Your body is a battleground),  
              1989 

 

                                                 
8
 Sem título “Seu corpo é um campo de batalha” * tradução nossa 
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Jenny Holzer, outra artista americana, adota a palavra como elemento 

principal no seu trabalho. Nele, ela é ao mesmo tempo mensagem e imagem. Ela 

faz projeções de textos e frases em locais específicos criando um diálogo entre a 

localidade escolhida e a palavra que pousa sobre ela. A imagem no trabalho é 

aquela que está posta no mundo: são as construções, os monumentos, os 

elementos da natureza que a artista seleciona para realizar o seu trabalho. 

 

 

 

 

Figura 27: Jenny Holzer. I can’t tell You. 2007. Projeção de luz. San Diego 

 

 

 

Figura 28: Jenny Holzer. Smile. 1999. Projeção sobre onda. Praia do Leme, 

                                      Rio de Janeiro 
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No contexto brasileiro, temos, também, vários artistas que lidam com a 

palavra em seu trabalho. Um deles, o artista Jonathas de Andrade, esteve presente 

na 29ª Bienal de Arte de São Paulo com o trabalho Educação para adultos, no qual o 

artista utiliza fichas usadas como material didático por sua mãe na década de 1970 e 

produzidas com base no método de educação para adultos, formulado por Paulo 

Freire. Em posse dessas imagens o artista, em conjunto com outros alunos cria 

novas composições atualizadas. O resultado disso é a criação de fichas nas quais 

imagens se associam com palavras criando relações atualizadas. 

 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Figura 29: Jonathas de Andrade. Educação para adultos. 2010. Fotografia e Material Gráfico.  
                   29ª Bienal  de Arte de São Paulo 

 

 

     Figura 30: Jonathas de Andrade. Material que serviu de base para o trabalho  
     "Educação para Adultos", produzido em 1971 
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O artista brasileiro Paulo Gomes, em seu trabalho “Paisagem”, realiza um 

movimento inverso no qual as imagens são textos que, quando lidos, geram 

paisagens a partir das subjetividades do fruidor/ leitor.  

A única imagem que se forma na visualização imediata são os nove 

retângulos brancos com inscrições em cada um deles. São imagens-texto que 

quando decodificadas geram outras imagens que geram outras imagens. 

Os artistas aqui citados que lidam com a palavra em suas obras são apenas 

alguns exemplos. A apropriação da palavra pela arte, no sentido de usá-la como 

elemento também imagético é somente um aspecto dentre muitos outros que 

É interessante observar que a mesma imagem associada inicialmente à 

palavra “união”, no material que serviu de base para o trabalho, é posteriormente 

associada à palavra “saque”. Isso explicita a subjetividade e também o aspecto 

social que se entrelaça sempre com a visualidade. 

 

 

Figura 31: Paulo Gomes. Paisagem, 2001-2003. Impressão tipográfica sobre papel Fabriano 
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sinalizam a diversidade de combinações que a arte contemporânea pode realizar. 

Essas conexões exigem um olhar diferenciado, pois a arte passa a lidar com 

aspectos que vão além da visualidade.  

O olhar, que no modernismo exigia também um pensar reflexivo sobre a obra, 

na contemporaneidade vai tomar uma dimensão corporal. Como diz Basbaum (2001, 

p. 17): 

entramos no novo milênio sob a onda de uma visualidade 
potencial sem limites, estendendo-se para além da 
escala humana em um continuum, do micro ao 
macrocosmo, seguidamente trazendo novas matérias ao 
mundo (daí sua não-naturalidade). Um olhar que agora 
funciona integrado à totalidade do corpo (olho-táctil, olho-
territorial) e junto da produção de sentido (olho-atento à 
circulação dos signos e aos circuitos, ideológicos ou não)  

 

Não mais somente olho e pensamento serão requeridos, e sim todos os 

outros sentidos, em um conjunto em ação. É interessante destacar que no 

movimento da arte em se afastar de um entendimento fácil, analogicamente é 

requerido do público, dos artistas e teóricos um envolvimento sensorial maior que 

não garante uma totalidade significante, e, sim, uma possibilidade, dentre muitas 

outras, de se estabelecer na experiência estética.  

Essa complexidade e singularidade que se manifesta no entrecruzamento 

entre a arte contemporânea e a palavra não reflete somente na maneira como os 

críticos, teóricos e artistas pensam, fruem e escrevem sobre ela, mas também no 

modo de compreender dos outros grupos que a tangenciam. Ela se estende aos 

espaços museológicos, às galerias, ao fruir do público, ao ensino da arte nas 

escolas e na forma de fruir dos educadores que lidam com ela. A maneira como a 

palavra se manifesta em uma experiência artística é fruto de um momento único 

decorrente do encontro singular de uma pessoa com a proposta artística. E mesmo 

que essa palavra nunca corresponda à totalidade da experiência, ela carrega em si 

uma subjetividade que foi alterada pelo encontro com a arte. 

Tomando como exemplo o trabalho de Efrain Almeida exposto na 29ª Bienal 

de São Paulo, composto por blocos de tamanhos variados e bonecos nus de 

madeira dispostos em posições diversificadas, ou seja, nenhum elemento incógnito 

aparentemente, pode-se perceber que por mais que essas formas se deem 

facilmente ao olhar, isso não se torna um fator que dirige a experiência de forma 
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unívoca. A experiência se dá nas relações estabelecidas na visualidade 

apresentada. 

 

 

    Figura 32: Efrain Almeida. Sem título. 2007, Umburana e Óleo. Boneco 20 x 23 x 11 cm  
    base 321 x 663 x235 cm Coleção Pinacoteca do Estado- São Paulo 

 

 

 

 

 

É na multiplicidade própria da arte contemporânea, cheia de dobras e 

fissuras, que os teóricos e artistas exercerão, por meio da escrita, uma prática que 

se coloca mais como processo de criação do que descrição, muitas vezes poética, 

Figura 33: Efrain Almeida. Sem título. 2007, Umburana e Óleo.  
Boneco 20 x 23 x 11 cm base 321 x 663 x235 cm Coleção Pinacoteca 
do Estado- São Paulo 
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sinalizando alguns de seus aspectos e suas relações internas e externas. Como diz 

Danto (1999, p.161): 

Um mundo pluralista da arte requer uma crítica pluralista 
da arte, o que significa, segundo minha opinião, uma 
crítica que não dependa de uma narrativa histórica 
excludente, e que tome cada obra em seus próprios 
extremos, no extremo de suas causa, seus significados, 
suas referência e de como tudo isso está materialmente 
encarnado e deve ser entendido.9  

 

Assim, enquanto a palavra, na arte moderna, estabelece juízos e definições, 

na arte contemporânea constitui um dos campos poético dentre muitos. Se no 

primeiro momento ela exige um olhar-pensante, no segundo ela exige uma 

experiência corporal na qual os sentidos agem em conjunto com o pensamento e as 

subjetividades. Se na modernidade a palavra que circunscreve é absorvida pela 

história da arte, na contemporaneidade ela desliza por entre as garras da mesma 

história. Se a arte moderna abre caminho para possibilidades diversas e 

simultâneas, a arte contemporânea esgarça esses caminhos e se derrama 

ocupando espacialidades sem limites. 

Diante dessa proposta de aproximação em direção à arte contemporânea por 

outras vias, ou seja, um olhar ao avesso, alguns feixes que a atravessam puderam 

ser esclarecidos, principalmente quando a relacionamos com outros elementos-

chave com os quais a arte moderna lidou. Dando um passo a mais em direção à 

razão da própria pesquisa, cabe agora lançar essas questões para outro terreno 

que, de certa forma, é um dos responsáveis em dar acesso à cultura: a educação.  

A arte contemporânea, que tem em sua aderência cantos ocultos e dobras 

que guardam segredos, se coloca intermitentemente com outra questão: sendo 

paisagem não-natural, própria da cultura, de que forma os professores de artes 

visuais tem lidado com as questões que a tangenciam? 

                                                 
9
 Tradução nossa de:  Um mundo pluralista del arte requiere una crítica pluralista del arte, lo que 

significa, segun mi opinión, uma crítica que no dependa de uma narrativa histórica excluyente, y que 
tome cada obra em sus próprios términos, en términos de sus causas, sus significados, sus 
referencias y de como todo esto está materialmente encarnado y debe ser entendido. 
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Figura 34: Yanomine. Os mestres e as criaturas novas (remixtyle). 2010 Instalação. 29ª Bienal de Arte de São 
Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infinitos e sempre novos são esses refazimentos [que a 
obra pede], governados pelo único critério do presente, já 
que não há outra realidade viva senão o ato, e a obra do 
passado não pode ser subtraída à morte se não for 
liberada numa atividade nova, isto é, transformada em 
reelaborações sempre diversas. 
 

Luigi Pareyson (2001, p. 202) 
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2  PROFESSSORES DE ARTES VISUAIS: FRUIDORES DA ARTE         

CONTEMPORÂNEA? 

 

A provocação convoca o corpo – uma combinatória de 
experiências, informações, de leituras, de imaginações – 
que percebe, sente e pensa. Um corpo que se deixa 
capturar, foge do encontro ou vive a experiência estética 
em sua intensidade. 

 
Martins e Picosque (2011, p. 53) 

 

No capítulo 1 vimos como a arte contemporânea dialoga com o mundo, seus 

assuntos e artefatos; como se apropria de objetos da realidade para instaurar uma 

poética singular e não valorizar esse artefato em si e de como ela inicia uma nova 

ordem passível de vários discursos poéticos. Esses três pontos, retirados do 

emaranhado de outras possibilidades de análise, é suficiente para mostrar a 

complexidade intrínseca às propostas da arte contemporânea. E essa singularidade 

exige do fruidor um olhar diferenciado e, ao mesmo tempo expansivo e introspectivo, 

que abarca as sensações e os conhecimentos, as memórias e dados do momento, o 

repertório cultural e as informações, que convocam juntamente com ele o corpo e 

suas identidades, não mais somente o olho contemplador. 

Como na obra de Yanomine que abre este capítulo, o corpo pode não 

somente ser convidado a participar em sua complexidade sensorial e cognitiva como 

acabamos de ver, mas também em sua fisicalidade. Assim pode entrar, transitar e 

viver a obra.  

Esse estar diante e também dentro da obra é complexo, pois exige que o 

professor deixe o lugar das certezas instaurado pelo modernismo e se lance no 

terreno movediço das vertentes da arte contemporânea. E estar diante do incerto 

exige uma atitude aberta, investigativa, interessada, questionadora e crítica, enfim, 

inovadora.  

O objetivo com este segundo capítulo foi investigar, com base na fala dos 

professores entrevistados - aqui considerados como professores propositores 

interessados em trabalhar com a arte contemporânea - como eles têm se colocado 

diante dessa manifestação como pesquisadores. Existe, de fato, esse interesse? Se 

existe, ele é movido por uma demanda profissional ou por outras motivações? Como 

essa manifestação é percebida por esses professores? Esses professores se 
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percebem também como fruidores? Esse encontro com a arte influencia sua forma 

de pensar o ensino dessa disciplina? Existem amarras que dificultam essa postura 

investigativa? 

Procurando respostas para essas perguntas, além da análise das entrevistas, 

contei também com alguns teóricos da educação, da arte e da arte educação, que 

têm promovido reflexões sobre a importância do encontro com a arte 

contemporânea, sobre a peculiaridade desses encontros e também sobre os 

resultados gerados com base neles.  

Mesmo entrevistando professores que privilegiam o encontro dos seus alunos 

com a arte contemporânea, surgiram em suas vozes aspectos relativos às práticas 

de outros professores que não têm essa mesma preocupação. Esses aspectos são 

importantes, pois são as percepções desses professores sobre seus pares, sobre o 

ensino da arte no geral, mais especificamente o ensino da arte contemporânea. 

Mesmo emergindo da voz de terceiros, não deixa de constituir parte do quadro 

visualizado por eles passível de análise. 

 

2.1. FRUIÇÃO: EXPERIÊNCIAS ADERENTES E ENTRELAÇANTES 

 

A percepção é um ato de saída de energia para receber, 
e não de retenção de energia. Para nos impregnarmos de 
uma matéria, primeiro temos de mergulhar nela. 

 
John Dewey (2010, p. 136) 

      

Diante da configuração peculiar em que se situam as manifestações artísticas 

contemporâneas, não é importante somente que professores de artes visuais 

conheçam, cada vez mais, o seu objeto de trabalho e que se proponham a adotar 

uma atitude de sujeito investigador-pesquisador, mas que entendam que, antes de 

tudo, eles também são fruidores. Suas experiências pessoais somam-se umas às 

outras e passam a constituir um repertório amplo que influencia na forma de 

perceber outras propostas artísticas assim como repensar suas práticas. Martins e 

Picosque (2011, p. 55,56) comentam que as experiências com a arte facilitam a 

constituição de um “patrimônio pessoal” que interfere na percepção do mundo e 

também da arte. Elas ainda afirmam que: 
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as referências pessoais, fundadas nas experiências 
individuais, e as referencias culturais, nascidas no 
convívio com a cultura de seu entorno, direcionam o 
poetizar/ fruir /conhecer arte, levando-nos a fabricar 
sentidos, significações que atribuímos ao que estamos 
observando. Quanto mais referências tivermos, maiores e 
diferentes as possibilidades e perspectivas para analises 
e interpretações. (MARTINS E PICOSQUE, 2010, p.19) 

 

Os sucessivos contatos significativos que o professor tem com a arte, ou seja, 

um estar inteiro diante da proposta artística com a intenção de perceber nela as 

questões que suscita e que dialogam com o seu mundo, seriam de ordem 

acumulativa e transformadora. As experiências vão se somando de maneira que, as 

que já se deram, não são as mesmas, pois as relações estabelecidas a posteriori 

também as transformam. Dispor-se como fruidor diante da obra, seria então abrir-se 

a uma nova experiência e também às conexões que esta pode suscitar com outras 

anteriores a ela. Falando sobre esse aspecto, Freedman (2005, p. 138-9) compara a 

associação entre imagens, com a intertextualidade, “que envolve as referências 

feitas pelo leitor a outros textos quando lendo um novo texto”. Assim, o professor 

diante de uma imagem, usaria do seu repertório de experiências com outras 

imagens para atribuir sentido a essa nova proposta. Esse processo não é estável e 

sim, dinâmico, dialético já que as experiências se interpenetram a todo tempo. O 

olhar-táctil, (BASBAUM, 2001), o olhar-territorial de agora transforma, modifica o 

resultado de outras experiências passadas e vice-versa. Aí está a importância de os 

professores serem, antes de tudo, fruidores: constituir, com base em suas 

experiências, um repertório dinâmico que não somente acrescenta e transforma os 

sucessivos confrontos com a arte, mas influencia na forma de pensar o mundo. 

A professora de artes visuais Jagora/18p, ao final da entrevista, quando 

questionei se haveriam outras perguntas que caberiam naquela conversa, 

acrescentou que seria interessante investigar mais de perto esse encontro do 

professor com a arte de forma descritiva, ou seja, um relato de uma experiência 

significativa que o professor teve com a arte. Respondendo a própria pergunta, a 

professora disse: 

Eu não experienciava, não é? Eu tinha uma preocupação 
muito grande com conteúdos de história da arte, com 
folders, com textos de parede e nenhum contato mesmo 
com a arte. É, acho que a última experiência que eu me 
peguei nesse sentido foi com a exposição da Paula Rego 
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na Pinacoteca... Eu nunca tinha lido nada sobre ela. Eu 
sabia da existência dela, mas era só. Tinha visto uma 
imagem ou outra, então eu fui, assim... crua. Cheguei lá 
e resolvi que eu ia continuar crua mesmo, que eu não ia 
ler nada, e que eu ia... olhar para as pinturas e foi muito 
bom, foi muito bom. Porque eu fui construindo meu 
sentido para aquele percurso todo, lá do início até o fim e 
fui gostando muito daquilo tudo. Ao final eu disse: mas 
agora também não vai fazer mal se eu for procurar 
alguma coisa, ler alguma coisa, me informar mais. Aí fui 
até procurar o livro da exposição, mas já estava 
esgotado, não tinha mais. E aí lá fora no corredor tinha 
um texto na parede e eu comecei a ler. E foi legal, 
porque o texto vem complementar, ele vem até me 
permitir compreender um pouco melhor algumas das 
coisas que eu tinha visto, só que do ponto de vista da 
história da artista. Mas foi muito bom o quanto que eu me 
surpreendi com a obra dela [...] 

 

Mesmo não entrando em detalhes sobre as obras e o que resultou do 

encontro do seu olhar-táctil com elas, especificamente, muito podemos pensar sobre 

o seu comentário. A professora se situa em um contexto em que pretende uma 

prática nova de fruição desafiadora para si mesma. Nesse contexto ela se encontra 

“crua”, ou seja, sem referências sobre aquela exposição e disposta a traçar seu 

percurso naquele espaço. Essa crueza, colocada por ela, não anula as experiências 

e os conhecimentos existentes que se constituíram em outros percursos e que, com 

certeza, se tornam ferramentas na construção desse novo caminho proposto. 

Freedman (2005, p.139) falando sobre esse aspecto diz que “quando em confronto 

com uma nova forma visual, o foco da cognição costuma envolver a inter-relação 

entre referências dispersas da cultura visual e não de um único objeto ou 

significado”. Eu diria ainda que além das referências ditadas por Freedman, o 

professor recorre ao seu “patrimônio pessoal” como colocado por Martins e 

Picosque.(2011).  

Outra questão colocada pela professora tem a ver com o verbo experienciar 

usado por ela. Ela diz: Eu não experienciava não é? e se olharmos somente para 

esse recorte tem-se a falsa ideia de que só se experiencia quando não se sabe a 

fundo sobre o que se vai encontrar pela frente em uma exposição. Olhando para o 

todo da entrevista, percebe-se que essa colocação está mais ligada com a nova 

maneira proposta pela professora nessa exposição, atitude fora do comum de suas 

práticas, do que de fato associar o “ter uma experiência” com o fato de conhecer 
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pouco sobre ela. Em outros momentos, a professora afirma várias vezes sobre a 

importância da pesquisa que precede o encontro com a obra. Não que o fato de se 

ter alguma informação sobre a artista ou as obras anularia sua experiência, o 

importante, nesse caso, foi a maneira nova que a professora estabeleceu para ter 

um momento diferenciado, singular. Esse encontro diferenciado com a arte, buscado 

pela professora, pressupõe uma não conformação com suas próprias ações 

costumeiras, e demonstra acima de tudo o interesse em buscar novas relações com 

seu objeto de trabalho, que é a arte.  

Buscar esse contato com a arte, conhecê-la para somente depois propor 

situações de aprendizagens que a envolvem é um ponto destacado por Barbosa 

(2011, p.15): 

O mundo de hoje e a arte de hoje exigem um leitor 
informado e um produtor consciente. A falta de uma 
preparação de pessoal para entender Arte antes de 
ensiná-la é um problema crucial, nos levando muitas 
vezes a confundir improvisação com criatividade.  

 

Para a autora essa falta de entendimento tem uma consequência: gera 

práticas de ensino improvisadas. Não que não exista espaço para o improviso na 

prática dos professores, mas este surge como momento de possibilidade criativa no 

qual ele, o professor preparado, utiliza de seus conhecimentos e sensibilidades para 

dar significado à nova situação. E o contato com a arte e a busca por conhecê-la, é 

que expande o imaginário do próprio professor, é o que fundamenta suas práticas, é 

o que lhe permite traçar caminhos criativos no ensino da arte. A atitude da 

professora Jagora/18p é a de um professor preocupado em se colocar como fruidor, 

como experienciador da arte sabendo que essas experiências singulares se 

refletirão na sua forma de pensar e, portanto, na forma como ensina. Será que essa 

atitude interessada também ressoa no modo como provoca o contato de seus alunos 

com a arte? 

O professor de artes visuais Pinheiros/15p, ao ser questionado sobre o que 

move sua aproximação com a arte contemporânea fala um pouco sobre a forma 

como é sua atitude nos espaços expositivos: 

Então, eu acho que é um trabalho de investigação muito 
forte. De ficar achando pequenas joias. [...] eu gosto de 
tentar ir atrás de produções, de exposições...de artistas 
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que realmente me provoquem, ou que tenha que estudar 
o cara e fale: a proposta dele é séria. 

 

O professor Pinheiros/15p, diferentemente da professora Jagora/18p, não 

relata um momento específico de encontro com a arte. Sua fala é mais generalizada 

e diz respeito à postura seletiva e investigativa que ele adota para encontrar 

“propostas sérias”. Transparece em suas palavras um olhar preocupado em 

distinguir, na diversidade das produções atuais e na multiplicidade de artistas que 

trabalham com a arte contemporânea, propostas que acrescentam em seu 

repertório.  

Esses dois exemplos específicos podem se somar a muitos outros e surgem 

como sinalizadores das possibilidades existentes de um encontro com a arte. De 

fato, a arte contemporânea contempla vários posicionamentos, pois suas questões 

se dão no diálogo com o observador/ participante/ fruidor. Estar diante da obra e 

procurar conhecê-la, seja por meio do repertório simbólico/ existencial, ou por meio 

dos textos poéticos/ críticos sobre o artista e sua obra, requer que o professor de 

artes visuais tenha uma atitude investigativa, interessada e inquietante diante do seu 

objeto de trabalho e pesquisa.  

Dewey (2010, p.137) compara a atitude do observador/fruidor com a do artista 

que cria a obra dizendo que “em ambos, ocorre um ato de abstração, isto é, de 

extração daquilo que é significativo”. Ele ainda diz que “há um trabalho feito por 

parte de quem percebe, assim como há um trabalho por parte do artista”. E não 

seria essa atitude interessada em construir significados promotora de modos de 

aproximação diferenciados? Não seria interessante que o professor vivenciasse 

outras formas de aproximação da arte? Que risco ele correria se usasse sempre a 

mesma forma de estabelecer um encontro com as obras? 

São inúmeros os aspectos que dificultam que esses professores se coloquem 

primeiramente como fruidores, interessados em ter uma experiência singular com a 

arte. Nas entrevistas, vários desses aspectos vieram à tona. Abaixo seguem três 

comentários feitos pela professora Jequiá/4p, que ilustram essa afirmativa:  

As pessoas estão se formando muito mal, e as pessoas 
estão acreditando que estão se formando, e isso é que é 
o pior, que a gente continua em formação. 

Eu acho que professor acaba se afastando um pouco (da 
arte). Hoje em dia eu entendo por que, quando eu 
comecei eu falava: Como é que pode dar aula de arte e 
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não ir à exposição? Hoje em dia eu entendo, a gente 
trabalha demais e não tem energia. Mas ainda assim eu 
vou a muitas. 
Nós, professores do ensino público, ganhamos tão mal, e 
quando a gente fala que ganha mal...acho que as 
pessoas não têm noção do que a gente está falando. 
Porque educação é uma profissão que exige 
investimento, sabe...e você tem que investir em você 
mesmo, você não pode ser ignorante...Então a verdade é 
que você vai ficando cada vez mais estúpido. Porque 
você não vai ter tempo pra estudar, você não vai ter 
dinheiro para essas formações. Você acaba se afastando 
das pessoas qualificadas. 

  

O primeiro aspecto diz respeito aos cursos de graduação que, sob a 

perspectiva da professora, são insuficientes para preparar o professor e, 

consequentemente, exige dele uma continuidade na busca por aprimoramento. Mas 

será que, mesmo se o ensino superior se adequasse às necessidades atuais 

exigidas para uma formação contemporânea, ele seria suficiente a ponto de não 

requerer a continuidade da formação após a conclusão do curso?  

A professora também deixa clara a necessidade de ter um encontro com a 

arte em seu espaço físico, mas ressalta, em contrapartida, a falta de tempo e de 

disposição do professor. Aí entramos no terceiro aspecto que diz respeito ao salário 

dos professores que, em sua visão, ganham tão mal que para viver dignamente 

precisam sobrecarregar-se de trabalho, não sobrando tempo para outras vivências 

que acrescentariam em suas práticas. Mas, esses dois últimos aspectos colocados, 

não podem ser generalizados e não justificam o afastamento da arte, pois muitos 

professores que se encontram nesse contexto descobrem modos de superá-los. 

Em relação à formação, Oliveira e Freitag (2008, p. 26) falam sobre a 

“insegurança e o pouco preparo” dos professores hoje em dia. Esse “pouco preparo” 

colocado pelas autoras e a necessidade de o educador dar continuidade à sua 

formação, colocado pela professora Jequiá/4p, podem ser considerados 

sinalizadores de deficiências na própria formação docente. Dos quatro professores 

de artes visuais entrevistados, somente um falou em ter estudado alguma coisa 

sobre arte contemporânea na graduação. Entretanto, podemos considerar ainda que 

esse professor é o que se formou mais recentemente. Pode-se supor mudanças nos 

processos de formação das universidades? 

O professor Acaraú/11p em seu relato, fala sobre o início da sua docência, 

sobre esse despreparo da formação e também sobre o interesse dele em buscar 
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alternativas que o ajudassem em sala de aula. Esse professor, antes de dar aulas 

trabalhou na área financeira e depois seguiu uma carreira de artista plástico. 

Quando começou nas escolas ele disse que não tinha muita ideia do que ensinar, 

mas estava acostumado a frequentar exposições e, como artista, havia produzido 

vários trabalhos. Na tentativa de tentar diminuir a distância entre seu conhecimento 

sobre arte e sua forma de ensiná-la ele procurou os setores educativos dos museus 

da cidade de São Paulo e começou a frequentar os encontros que esses espaços 

promoviam. Segundo ele, sua prática em sala de aula deu um salto depois que ele 

se envolveu em discussões e formações promovidas nesses espaços e atribui a 

melhora na sua forma de pensar o ensino de arte a esses encontros e trocas com 

outros professores nessas instituições culturais. 

Diante desse quadro, pincelado pelas palavras desses professores, percebe-

se a necessidade dos educadores que lidam com o ensino das artes visuais em dar 

continuidade à sua formação e principalmente, buscar um encontro com a arte que 

gere experiências aderentes, que se entrelacem, criando uma rede significativa que 

compõe o seu repertório simbólico a ser usado a todo tempo em seu diálogo com o 

mundo.  

Com relação ao encontro dos professores com a arte contemporânea, como 

fruidores, além das dificuldades que apareceram nas falas dos professores 

entrevistados, que dizem respeito às suas vivências ou são fruto de situações 

observadas por eles, existe um aspecto que está diretamente ligado a essa 

manifestação: o estranhamento. E para lidar com ele existem dois caminhos: o que 

estabelece diálogos e o que emudece. 

 

2.1.1 Estranhamentos: obstáculos ou passagens? 

 

A atitude de estranhamento pode ser definida como uma 
abertura para lidar com a novidade, o desconhecido, o 
inesperado, o descontínuo do objeto que queremos 
conhecer, elaborando sobre o mesmo um olhar mais 
crítico e criativo, diferente do habitual.  

 
Fernando A. G. de Azevedo (2011, p. 95) 
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No capítulo 1 vimos como a arte contemporânea estabelece diálogos com o 

mundo, aproximando-se intensamente das coisas que envolvem o cotidiano, 

expandindo também os seus lugares de exposição e convite à fruição. Essas 

conexões seriam a causa da sensação de estranhamento e, consequentemente, da 

necessidade de mudança na forma de se colocar como fruidor? Oliveira e Freitag 

(2008, p. 18) comentam sobre isso: 

A arte Contemporânea que permeia nossa realidade se 
mescla cada vez mais na dinâmica da vida cotidiana, a 
tal ponto de se apropriar de referências banais e 
próximas do nosso contexto, causando estranhamento 
para um público que se depara com o objeto artístico 
dentro ou fora dos museus e que estava acostumado a 
fruir/ler aquilo que tinha um conteúdo 
entendível/traduzível pare seus olhos.  

 

É fato que a arte contemporânea pede um pensar/fruir, um posicionamento 

diferenciado do público diante de suas propostas, assim como requereu isso dos 

artistas, críticos e teóricos. Sua dinâmica pode ser comparada a um jogo de forças 

contrárias: quando a arte dialoga com o comum, com as coisas do dia a dia, 

automaticamente, torna-se estranha e enigmática. Esse estranhamento tem a ver 

com a aparente quebra dos limites instituídos pela própria arte, que na 

contemporaneidade quebra a arbitrariedade de ser vista somente nos espaços 

sacralizados dos museus e galerias estendendo-se para além dos seus muros e 

paredes. (OLIVEIRA; FREITAG, 2008). Ainda, para essas autoras, esse 

estranhamento seria a causa de muitos professores evitarem trabalhar com a arte 

contemporânea:  

A arte contemporânea consiste num enigma ou é vista 
como tal porque geralmente encontramos algumas 
resistências por parte dos professores em abordá-la na 
sala de aula. Isso se deve ao fato de se utilizar cada vez 
mais de objetos, espaços e ações cotidianas, tornando-
se muito próxima da realidade vivida, o que gera 
questionamentos que giram em torno do que é arte ou de 
quando ela acontece. (OLIVEIRA; FREITAG, 2008, p. 26) 

 

A expansão e a diluição dos limites da própria arte, como pontuam as 

autoras, ampliaram a forma como a própria arte pode se manifestar. E nessa falta de 

contornos visíveis cabem sim olhares embaralhados. O professor Acaraú/11p, ao 

usar palavras para definir a arte contemporânea diz que -a palavra que mais fica 
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presente em toda essa, “confusão” é a palavra híbrido. Onde as linguagens se 

misturam umas com as outras e as fronteiras entre elas acabam não existindo mais-. 

Essa diluição e mistura da arte contemporânea com as coisas do mundo e com as 

estruturas da própria arte, cria dificuldades para aqueles que estão acostumados a 

lidar com a arte de outra forma.  

 A falta de contato com a arte contemporânea, de estudo, e também de 

informação coloca muitos professores de artes visuais presos às suas ações 

costumeiras de ensino. Na visão do professor Pinheiros/15p, essa deficiência gera 

um grande problema: 

Professor agora tem que falar de arte contemporânea na 
escola para ser legal., não é? Eles não sabem o que é 
arte contemporânea, eles não se relacionam com esse 
tipo de arte. Muitas vezes esses professores acham um 
saco, acham horrível um Nuno Ramos, uma Leda 
Catunda. Eles acham péssimo aquilo tudo, mas eles se 
veem obrigados a ter que dar um sorrisinho e colocar 
porque é o babado da hora não é? Eu acho isso um 
problema. 

 

A fala generalizada do professor ao usar “eles” para descrever os professores 

de artes visuais, não pode ser tomada como verdade absoluta extensiva a todos, 

mas não deixa de ser uma situação existente, fruto da percepção desse professor 

sobre algumas práticas. A falta de conhecimento sobre a arte contemporânea e, 

consequentemente, a crença de que já se domina uma forma correta de 

aprendizagem, ou seja, um ensinar engessado que não abre espaço para novas 

situações, seriam os responsáveis pelo erro de se trabalhar a arte contemporânea 

de maneira equivocada. Foi o que o professor Pinheiros/15p comentou ao final 

quando disse que os professores “acham péssimo”, mas se sentem pressionados a 

trabalhar com ela porque “é o babado da hora”. Ou seja, ensinar arte 

contemporânea pode se tornar um modismo. O mesmo professor, dá um exemplo 

de como isso acontece: 

O que eu vejo são professores mostrando slides 
(provavelmente power point) de um monte de sapatos 
pendurados na parede, pedindo para o aluno responder a 
três questões no papel, e fazer um outro trabalho que o 
aluno, ao invés de por o sapato vai colocar...camiseta e 
falar, fiz minha releitura. Quer dizer, a mesma estrutura, 
mudou só o produto apresentado. 
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Essa fala vem ao encontro do que Barbosa (2010, p. 114) diz: “Acho 

pertinente sugerir que os estudantes têm direito ao acesso à arte contemporânea 

através de suas práticas. O perigo está, nesse caso, na simples imitação.”. Essa 

maneira de ensinar arte comentada pelo professor, é uma deturpação do que a 

Proposta Triangular de Ensino de Arte, pensada por essa autora propõe. Nessa 

proposta ela ressalta três momentos importantes que o ensino da arte deveria 

abordar: ler a obra de arte, fazer e contextualizar a arte, sendo que o “fazer”, ou 

seja, a parte prática interligada à obra em estudo deveria enfocar a forma única 

como o aluno a vê e dialoga com ela, fazendo da sua produção algo significativo 

para ele e não uma cópia fiel. Esse jeito de ensinar arte nas escolas foi, durante 

muito tempo, entendido erroneamente e ainda o é em muitos lugares, transformaram 

a releitura em cópia. Pillar (2011, p.14) falando sobre a diferença entre essas duas 

práticas escreve: 

Há uma grande distância entre releitura e cópia. A cópia 
diz respeito ao aprimoramento técnico, sem 
transformação, sem interpretação, sem criação. Já na 
releitura há transformação, interpretação e criação com 
base num referencial, num texto visual que pode estar 
explícito ou implícito na obra final. Aqui o que se busca 
que é a criação e não reprodução de uma imagem. 

 

Assim, a releitura, entendida como processo criativo e transformador, nada se 

compara à prática de reprodução estrutural de uma obra. 

 O que o professor Pinheiros/15p critica, ao final da sua fala não é, de fato, a 

prática da releitura e sim, a prática da cópia, em que um trabalho semelhante é 

realizado baseando-se apenas em seus dados formais. A releitura pode ser uma 

estratégia de compreensão e, consequentemente, de produção que pode sim ser 

usada no ensino contemporâneo da arte se entendida corretamente. O mais 

importante seria que o professor não se prendesse às várias maneiras de ensinar 

conhecidas por ele e sim, atentasse para as possibilidades criativas e de leitura de 

mundo que a própria arte contemporânea suscita. Mas quando olhamos para a 

realidade tem-se a impressão de que isso está muito longe de acontecer na maioria 

das escolas.  

Hernandez (2007, p. 42) afirma que ainda hoje o ensino de artes visuais se 

apoia em “procedimentos e práticas que tem por base procedimentos e práticas do 

século XIX, presos a visões e propósitos artísticos confortáveis e sem pretensões”. 
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Isso se manifesta na percepção que a professora Jequiá/4p tem de seus alunos 

quando eles chegam ao 8º ano. Segundo ela -é muito difícil desapegar da 

representação. Muito difícil, porque eles trabalham com cópia a vida toda [...] 

Geralmente eu tenho 8º e Ensino Médio... então eles já vieram de toda uma cultura 

de cópia, de desenho geométrico-.  

A cultura da cópia e a prática de reler imagens de maneira a se aproximar do 

que se vê e não do que se aprende por meio da observação ainda persiste na 

realidade de muitas escolas. Propor um trabalho que envolva a arte contemporânea 

exigiria, então, outra forma de pensar o ensino da arte, correndo-se o risco, se assim 

não for, de reduzi-la àquilo que ela não é. O professor Pinheiros/15p ainda comenta 

que com a arte contemporânea tem que tomar muito cuidado para não cair em uma 

descrição barata. Oliveira e Freitag (2008, p. 25) afirmam que “enfatizar as 

tendências e manifestações artísticas contemporâneas e suas implicações na 

educação cultural dos alunos, não deve ser compreendida como uma questão de 

‘modismo’ na prática pedagógica do professor”. A percepção do professor 

Pinheiros/15p sobre o ensino da arte contemporânea se aproxima do que as autoras 

escreveram acima: é preciso que o professor abra espaço para pensar com 

inventividade a arte e seu ensino para não cair no erro de usar as ferramentas 

inadequadas para compreender dado objeto.  

A compreensão de que não é possível usar a forma de analisar e perceber a 

arte moderna para pensar as produções artísticas contemporâneas pode ser 

transposta para o seu ensino, ou seja, as lentes modernas são impróprias para 

observar a arte contemporânea, como vimos no capítulo 1. Propor uma aproximação 

em direção a essa manifestação pelos caminhos calçados pelo modernismo seria 

restringir uma experiência que se estende para além dessas vias. Como diz Barbosa 

(2008, p. 23): 

para os que foram educados nos princípios do alto 
modernismo, dentre eles a defesa da especificidade das 
linguagens artísticas, torna-se difícil a decodificação e a 
valoração das interconexões de códigos culturais e da 
imbricação de meios de produção e de territórios 
artísticos que caracterizam a arte contemporânea. 

 

O que estamos tratando aqui é de como a forma de ver a arte influencia na 

forma de ensinar arte. Hernandez (2007, p. 46), citando Rachel Mason diz que “a 
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profissão (de educadores das artes visuais) encontra-se atualmente em um estado 

de transição entre o modernismo e o pós-modernismo, no qual a prática é 

predominantemente moderna, mas a mudança pós-moderna é inevitável.”. Mesmo 

concordando com essa afirmação, os cruzamentos entre a realidade percebida e 

vivenciada pelos professores entrevistados e o pensamento dos pesquisadores e 

teóricos da educação e do ensino da arte, revelam que se vive nos dias atuais uma 

transição expandida, na qual é possível encontrar professores adeptos a um ensino 

de arte seguindo orientações retrógradas e professores inovadores com propostas 

alternativas e criativas. Mas, de fato, repensar esse ensino é inevitável. 

Não é fácil, no que diz respeito à fruição e, consequentemente, ao ensino 

lidar com uma manifestação, que ao contrário do modernismo, não possui uma única 

linguagem, uma delimitação que facilite a compreensão. Mas, como diz Tourinho 

(2011, p. 29) o professor é o responsável em “expandir e restringir a experiência dos 

alunos”. Eu diria que também é de responsabilidade do professor o expandir ou 

restringir sua própria experiência como fruidor. 

A outra forma de lidar com o estranhamento provocado pela produção 

artística contemporânea toma o caminho inverso. Trata-se de percebê-la como 

possibilidade criativa que estabelece múltiplos diálogos (AZEVEDO, 2011). Ou seja, 

estar diante de uma proposta contemporânea em arte seria um convite a dialogar 

com ela, diálogo que pretende instigar o observador/participante a se mover para 

descobrir os segredos que ela guarda, revelados a cada um de forma única. 

Pareyson (2001, p. 208) diz que a experiência artística é ativa “porque implica uma 

tomada de posse, uma afirmação de domínio, uma verdadeira e própria conquista da 

obra de arte.” Diante disso, recordemos o relato da professora Jagora/18p, no início 

do capítulo, quando descreve um de seus encontros com a arte, em que ela adota 

uma postura aberta, de construção de sentido in loco, em seu percurso no espaço 

de exposição. Tentando definir a arte contemporânea ela diz: 

A arte contemporânea tem um diferencial não é? Eu acho 
que ela propicia um encontro do público, do espectador 
com a arte como nenhuma outra forma de arte já 
propiciou. Porque ela requer desse espectador um 
envolvimento, não é? As coisas não são dadas prontas, 
então o público tem que se envolver para haver uma 
construção de significado, se ele não se envolver a coisa 
não rola. [...] Não basta contemplar, não basta apreciar, 
precisa realmente deixar entrar mesmo, nas entranhas 
mesmo. 
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Se não houver essa proximidade é como se ela não 
existisse para a pessoa que está ali, não é? 

 

Jagora/18p coloca como condição para que a obra tenha significado, ou 

significados, a existência de uma atitude de envolvimento, ou seja, precisa existir 

uma disposição para esse encontro, seja ele no espaço de exposição seja por meio 

da pesquisa e da leitura. Em outro momento ela comenta que a própria dificuldade 

suscitada pela arte contemporânea acabou gerando nela uma inquietação no 

sentido de buscar uma compreensão sobre essa manifestação. Isso vem ao 

encontro da ideia de perceber o estranhamento como possibilidade de ampliar 

conhecimentos e experiências. Martins e Picosque (2010, p. 18) falam que a 

“atribuição de sentido a imagens ou palavras acontece de forma singular, por meio 

de uma rede de relações afetivas, conceituais, cognitivas, significativas que o leitor 

articula frente a obra”, ou seja, é necessário que haja a disposição para um diálogo 

entre a pessoa e seu universo com o universo da própria obra. 

Pode-se pensar, então, que para que esse estranhamento se transforme em 

passagens é necessário que, como diz Oliveira e Freitag (2008, p. 17) o docente 

tenha “uma postura investigativa e inquieta, no sentido de se preparar e articular 

significados para o que será mostrado e trabalhado como obra artística 

contemporânea nas aulas de arte.”. Quando o professor não resume seu trabalho 

com a arte somente ao espaço escolar e privilegia outros contatos com ela, indo a 

exposições, produzindo em ateliê, participando de grupos de pesquisa em sua área, 

assim como escrevendo, refletindo, lendo e participando de encontros promovidos 

por instituições culturais sobre o ensino de arte, pode-se dizer que, aparentemente, 

existe nesse professor essa “postura investigativa” salientada pelas autoras acima. 

Claro que esse envolvimento extraclasse não basta para garantir a reflexão sobre a 

arte contemporânea e, consequentemente, a atualização nas práticas dos 

professores, mas não deixa de ser um dos percursos em direção a isso. No grupo de 

quatro professores de artes visuais entrevistados, todos estão envolvidos em algo 

que exige estudo e reflexão sobre a arte e seu ensino em outros espaços que não a 

escola. Dois deles participam de um grupo de pesquisa, um deles está fazendo uma 

especialização em sua área e outro está sempre dando palestras, cursos de 

capacitação e escrevendo para revistas de educação.  
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A forma como o professor tem de lidar com a arte contemporânea, seja por 

meio da pesquisa, seja em uma exposição diz muito sobre a forma como propõe 

situações em sala de aula. Se, para ele, a arte contemporânea é algo enigmático e 

difícil, se ela apresenta mais barreiras do que possibilidades será muito mais fácil 

para esse professor não adotá-la em suas práticas ou propô-la inadequadamente. A 

forma pessoal e única de lidar com sua área de conhecimento e também com o 

mundo influencia diretamente na maneira de ensinar. Um exemplo disso é o 

comentário da professora Jagora/18p, cuja experiência de fruição foi relatada no 

início do capítulo. Com relação ao ensino de arte ela diz:  

Mais do que nunca eu como professora, eu tenho que 
motivá-los nessa construção, nessa busca por uma 
construção de significado.[...] É aprender a partir da arte. 
Não é chegar e depositar na arte conhecimentos ou usá-
la como forma de ilustração. É construir conceitos, ideias 
e conhecimento a partir do que ela está te mostrando. 

 

A mesma atitude tomada por essa professora em seu percurso na exposição 

de Paula Rego também aparece na sua forma de pensar o ensino de arte. Além de 

trabalhar no sentido de motivar seus alunos a estabelecerem conexões, links com a 

obra em estudo, ela frisa ser muito importante partir da própria obra. E partir da 

própria obra é desvendar as questões que ela nos dirige, para depois somar a essas 

respostas outros elementos que a envolve, sejam poéticos, históricos ou 

contextuais. 

Partindo do que o estranhamento pode suscitar - obstáculos que impedem 

cada vez mais que os professores conquistem outras práticas, ou passagens que os 

levem a lugares significativos e transformadores - o fato é que, no mundo atual, é 

urgente que tenhamos docentes dispostos a transpor suas próprias barreiras em 

busca de experiências significativas com a arte e, consequentemente, de uma 

mudança na forma de pensar o seu ensino. 

2.1.2 29ª Bienal de arte: múltiplos olhares 

A exposição já não é mais o resultado de um processo, 
seu happy end [...] é um local de produção. Nela, o artista 
coloca ferramentas à disposição do público. 

 
Nicolas Bourriaud (2009, p. 79) 
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A colocação de Bourriaud mostra a urgência de uma mudança na forma de 

perceber os espaços expositivos que privilegiam o encontro com a arte, não 

somente a contemporânea. Visualizar as obras como ferramentas a serem 

manipuladas e construídas dialogicamente nesse espaço vai além do que pensá-las 

prontas, encerradas em seus significados e encaixadas nas gavetas da história da 

arte. A mesma urgência que Hernandez (2007, p. 46) pontuou com relação à 

necessidade de mudança de uma prática de ensino moderna para uma pós-

moderna pode ser transposta para a necessidade de repensar o espaço expositivo, 

suas obras e a interação possível com seu público. Voltando a Bourriaud (2009), a 

ideia de produção implica a ideia de esforço para construir, o que também remete ao 

interesse e disposição do professor que se quer fruidor/ pesquisador/ propositor. 

Portanto, nada mais justo do que selecionar um lugar que privilegie encontros com a 

arte contemporânea como elemento comum na experiência dos professores 

entrevistados. É nesse contexto que a 29ª Bienal de Arte surge na pesquisa, como 

espaço visitado pelos professores juntamente com seus alunos. A ideia é visualizar 

em suas falas como esses professores percebem esse espaço como lugar 

propositor de experiências. Tomando-se esse recorte, analisar os aspectos 

curatoriais e especificidades sobre as obras e os artistas abririam outros caminhos 

que iriam além do que a pesquisa pretende investigar. 

As falas dos professores entrevistados sobre a Bienal foram as mais 

diversificadas possíveis e muitas vezes se confundiram com o momento em que 

foram acompanhando seus alunos. Poucas foram os que sinalizaram essa mostra 

como espaço de fruição pessoal. Nesse sentido fica em destaque os comentários da 

professora Jagora/18p, que mesmo morando a mais de 500 kilômetros da capital, 

visitou várias vezes a Bienal, assim ela diz: eu fui seis vezes à Bienal ano passado. 

Duas delas com alunos, duas delas naqueles encontros com professores e duas 

delas porque eu queria caminhar sozinha, eu queria voltar às obras que eu tinha 

gostado. O interessante nessa colocação não diz respeito aos números e sim ao fato 

de ela ter ido duas vezes porque queria estar sozinha e ver as obras de que tinha 

gostado. Isso revela interesse em estar ali, elemento importante na fruição. E esse 

interesse também está ligado à forma como ela se sente nesse espaço e o percebe: 

(a Bienal) é um espaço no qual eu me sinto muito bem como fruidora. É um local 
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onde eu me sinto muito acolhida porque eu posso circular por ali...livremente. Em 

outro momento ela diz também:  

Quando eu entro em um museu ou na Bienal eu digo pra 
mim mesma, agora eu estou em casa, agora eu me sinto 
bem, muito bem. [...] são espaços assim que me instigam 
a ir procurando, a ir buscando, tenho que ir fuçando, você 
entende? Então eu vou procurar aquilo que eu gosto, 
aquilo que me desperta curiosidade, interesse, aquilo que 
eu acho que é importante. 

 

Por mais que a professora não tenha comentado sobre a sua visita sozinha 

ou sobre alguma obra especificamente, ela deixa claro que esse espaço é um lugar 

de busca e de encontro pessoal com propostas díspares. E essa procura está 

ligada, de certa forma, à ideia de curadoria educativa 10termo que as autoras Martins 

e Picosque (2011, p. 55) usam para definir as escolhas que o professor faz a fim de 

trazê-las para sala de aula. Na voz dessas autoras: 

O conceito de curadoria é expandido para uma ação 
educativa que tem como preocupação explorar a 
potência da arte pela ativação cultural de obras e artistas 
através da experiência e investigação estética na sala de 
aula. Ativar culturalmente é fazer circular, é dar acesso, 
aproximar. É impulsionar a potencialidade de obras e 
artistas submersos nos livros, nos museus, nos sites, nas 
reproduções esquecidas que fazem parte de nosso 
acervo de professores, para além daquelas sempre 
escolhidas.  

   

Ou seja, as escolhas que acontecem em uma exposição e as experiências 

resultantes que se somam aos conhecimentos do professor sobre a sua disciplina, 

os capacitam a selecionar, de forma significativa, imagens que possam movimentar 

o pensar dos alunos. 

Quando relembramos os comentários da professora Jagora/18p sobre a arte 

contemporânea, quando diz que ela propicia um encontro do público com a arte 

como nenhuma outra forma de arte já propiciou e que ela requer desse espectador 

um envolvimento, percebemos que essa fala está ligada à sua forma de agir no 

                                                 
10

 Este termo tem sido usado por Luiz Guilherme Vergara em seu trabalho frente ao Museu de Arte 
Moderna de Niterói, no Centro de Arte Hélio Oiticica/RJ. Também tem sido estudado pelo Grupo de 
Pesquisa Mediação: arte/cultura/público do Instituto de Arte/Unesp, coordenado por Mirian Celeste 
Martins (Martins e Picosque,2011,p.55) 
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espaço expositivo. É uma atitude de busca e de envolvimento que não é 

especificamente promovida pela Bienal, mas se estende a outros espaços culturais.  

As experiências de fruição, fruto do contato dos professores com a arte nas 

exposições, ressoam em suas escolhas didáticas. O professor Pinheiros/15p deixa 

isso bem claro quando comenta sobre a maneira como o Ministério da Educação - 

MEC lida com o ensino de arte:  

Diferente das outras matérias que o MEC diz, olha, em 
matemática você tem que dar fração no 1º trimestre, 
equação no segundo e é aquilo. Em artes não, os caras 
não falam nada, você dá o que você quiser. Então eu dou 
o que eu gosto e acabou. 

 
 

Ou seja, as diretrizes curriculares do ensino de arte, que não especificam 

conteúdos, permite ao professor fazer sua própria seleção do que pretende trazer 

para sala de aula. Juntamente com essa liberdade, existe a responsabilidade dessas 

escolhas. 

Esse professor manifesta uma postura mais crítica e politizada com relação à 

Bienal. Compara a 29ª com a Bienal anterior e confessa que via a mostra com um 

olhar de desconfiança, pois percebia um interesse da mídia em “enterrar a Bienal 

anterior”. Mas quando se viu, de fato, na mostra ele diz: 

Mas eu fiquei surpreso com essa última Bienal. Tinham 
ótimos trabalhos lá. Tinham grandes artistas entuchados 
em um cantinho lá. O Leonilson era um. E isso foi 
vergonhoso, um cara que tem uma força tão grande no 
nosso país estava entocado ali num cantinho. [...] Mas 
tinham trabalhos bacanas, tinham trabalhos legais. Valeu 
a pena ter ido com os alunos. Eu achei que não ia valer.  

 

 Em outro momento, quando fala sobre a Bienal e a forma como são 

organizadas as visitas, apesar de ver grandes dificuldades com a intensa 

movimentação e o volume de pessoas no espaço de exposição ele conclui que, de 

fato, foi relevante a experiência de ter levado seus alunos. Compara também a 

dimensão de uma Bienal com outras exposições deixando claro suas preferências: 

Eu não gosto de ir com aluno em Bienal. Eu acho que 
Bienal...Na verdade, uma experiência de contato com a 
arte já é um equívoco você ir com 30 pessoas e um cara 
tentando organizar esses 30. Você não consegue ter 
esse contato, essa fruição como educador gosta de dizer, 
essa experiência artística com 30 adolescentes em volta. 
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Então, pra mim, eu gosto de levar aluno em ambiente 
pequeno de arte. De preferência uma exposição que 
tenha um recorte temático bem claro, período, 
movimento, um artista só. A Bienal, você chega lá e fica 
pilotando no meio de tantas escolas, gritando [...] só que 
de fato foi importante. Eles viram obras que eles ficaram 
impactados. 

 

Mesmo não colocando sua visão sobre a Bienal como fruidor 

especificamente, aparece em seus comentários sua preocupação com o que os 

alunos vão encontrar no espaço expositivo e ainda, uma preocupação em conhecer 

a proposta da exposição. Isso pressupõe certo desconforto na diversidade e 

espacialidade próprias da Bienal. Mas ao fim acrescenta que, mesmo tendo muitos 

elementos dispersores, essa mostra não deixa de ser um espaço de possíveis 

experiências. 

 Não que não haja, para a professora Jagora/18p, críticas sobre a 

Bienal, mas isso não surge em sua fala durante a entrevista. Então, pode-se dizer 

que ela vê a amplitude própria da Bienal como possibilidades de encontro, enquanto 

para o professor Pinheiros/15p esse aspecto gera mais dificuldades que 

aproximações, mas as aproximações não deixam de existir. 

A visão do professor Acaraú/11p se aproxima do que pensa a professora 

Jagora/18p. Ambos ressaltam a importância dessa mostra no cenário nacional. 

Falando sobre a experiência e a importância da Bienal como espaço propositor o 

professor Acaraú/11p diz que só estando diante da obra original pra ter noção da 

quantidade de provocação que a gente pode sentir no espaço expositivo. Essa fala, 

que pode se estender a outros espaços culturais, sugere que existe uma força 

latente que parte da obra em direção ao fruidor. Como diz Basbaum (2001, p. 27) “o 

trabalho traz em si a provocação, o convite de quem está chamando para uma 

conversa – sem a qual aguarda, espera, em atividade.”. A provocação pode ser o 

toque inicial de um diálogo significativo, mas que exige a movimentação do fruidor. 

O professor, ainda se referindo à Bienal diz:  

Eu acho que esse é um espaço de contemplação, de 
discussão [...] um espaço provocador de pensamento, 
um espaço que mobiliza, um espaço que nos faz sair do 
lugar de conforto, não é? Eu acho que tem que ser um 
grande laboratório de ideias, vivo, que pulsa, que 
provoca. 
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As falas dos professores citados sobre a Bienal dão ideia de movimento: 

provocar, mobilizar, sair do lugar, pulsar. E o encontro com arte necessita dessa 

dinâmica entre obra/ fruidor e fruidor/ obra.  

A professora Jequiá/4p falando sobre a Bienal, dá muita ênfase ao trabalho 

do setor educativo que, em sua opinião, estabelece um percurso, um direcionamento 

diante do aglomerado de obras presentes na mostra. Assim, mediando contatos com 

a arte, o educativo constrói experiências com o público. Ela pontua isso em dois 

momentos: no curso de formação oferecido pelo Setor Educativo da Bienal de que 

participou e nas visitas monitoradas com o público. Com relação à formação ela diz 

que como professora e formadora de público achou importantíssimo ter uma 

perspectiva de quem está fazendo a mostra, conhecendo os aspectos curatoriais 

propostos e experimentando, junto aos educadores, a dinâmica estabelecida por 

eles. Em seu relato sobre as visitas destinadas aos professores ela comenta sobre a 

forma de os educadores lidarem como mediadores: 

Eles não tinham a pretensão de que a gente saísse dali 
formada. Eles sempre escolhiam três obras, duas obras e 
faziam uma análise junto com a gente, deixavam a gente 
falar nossas besteiras [...] e depois eles faziam essa 
aproximação. [...] Eu acho que era uma experiência 
mesmo de curadoria. [...] Eles escolhiam, faziam um 
recorte e trabalhavam ali com a gente. 
(Jequiá/4p) 

  

É interessante a percepção de que os educadores atuam também como 

curadores quando escolhem o caminho que vão fazer com seu público. Além da 

proposta curatorial da própria Bienal, que amarra ideias e propõe territórios, os 

educadores se portam como curadores com base na curadoria existente. Essa 

escolha de percurso pode ser relacionada à postura do professor como curador 

(MARTINS, PICOSQUE E GUERRA, 2010), como responsável pelo percurso que 

estabelece para percorrer juntamente com seus alunos.  

Além de pontuar a importância do curso de formação, a professora Jequiá/4p 

deixa transparecer em sua fala a forma como os educadores se propõem 

mediadores. Essa postura de analisar -junto com a gente- é essencial em uma 

aproximação que se pretende significativa, diferente da postura hierarquizada na 

qual os que sabem mais deixam claro que estão ali como detentores do 
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conhecimento. Martins (2008, p. 23) fala sobre isso quando situa a ação mediadora 

como um “estar entre muitos”: 

Não podemos falar apenas de estar no meio entre dois, 
mas num “estar entre muitos”, de modo ativo, flexível, 
propositor, atento ao outro. Um “estar entre” que não é 
entre dois, como uma ponte entre a obra e o leitor, entre 
aquele que produz e aquele que lê, entre o que sabe e o 
que não sabe, mas em meio a um complexo de 
pensamentos, sensações, histórias reatualizadas. 

 

É no diálogo mediado por esses educadores e no entrecruzamento das 

percepções/ sensações/ pensamentos múltiplos que ele suscita, que muitas 

experiências acontecem. E esse construir em conjunto é uma estratégia importante 

no ensino de arte na contemporaneidade.  

Sobre a presença do setor educativo na Bienal ela diz que esse trabalho é 

essencial em um espaço que se pretende também espaço educador e, portanto, 

democrático: 

Porque a Bienal é pra todos não é? Ela não é para o 
estudioso de arte, ela é pra todos. Talvez nesse sentido 
ela seja um problema porque acaba educando muito 
pouco. Então eu acho que essa proposta de ter o 
trabalho do educativo permanente, aberto a qualquer um, 
eu acho que é essencial, se não tiver a pessoa vai olhar, 
vai voltar achando que foi em um parque de diversões 
que as coisas brilhavam...mas eu acho ainda que a 
Bienal peca pelo excesso. (Jequiá/4p) 

 

Vale ressaltar que o setor educativo da Bienal estendeu suas ações para 

além dessa mostra com o objetivo de desenvolver um trabalho mais amplo e 

contínuo. Essa mudança, além de aumentar a oferta dos cursos de formação para 

professores e, consequentemente contribuir com a promoção de espaços reflexivos, 

também facilita a constituição de um grupo mais coeso e que também discute suas 

mediações.  

Mesmo surgindo, na fala desses professores, questões que vão além de suas 

percepções como fruidores na Bienal, essas questões revelam ângulos perceptivos 

importantes que abrangem uma variedade na forma de ver essa mostra como 

espaço complexo. E nesses muitos olhares podemos estabelecer conexões e 

dissonâncias: a amplitude espacial da mostra pode ser vista como uma oportunidade 

de estabelecer escolhas (Jagora/18p) ou como um problema para um espaço que se 
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pretende educador e propositor de experiências (Jequiá/4p); pode ser visto como um 

espaço provocador (Acaraú/11p e Jagora/18p) ou um espaço de difícil mediação 

(Pinheiros/15p); pode ser um espaço de excessos (Jequiá/4p) ou um espaço que 

guarda surpresas (Pinheiros/15p).  

A Bienal é uma mostra singular no panorama artístico brasileiro, tanto no que 

diz respeito à sua dimensão espacial, quanto no grande número de obras que ela 

abriga. Assim, pode-se pensar que as especificidades que aparecem na fala dos 

professores com relação a ela, não são, nem de perto, capazes de abarcar um 

recorte preciso. Elas surgem, portanto, como pontos luminosos na infinita 

constelação de percepções possíveis.  

Diante do que foi tratado neste capítulo fica em destaque a importância de os 

professores de artes visuais se autodesafiarem no sentido de sair do seu lugar 

comum em busca de outras descobertas e de novas experiências com a arte. Essa 

atitude aberta move novas pesquisas e reflexões, possibilita diferentes encontros 

com as propostas artísticas e também amplia o repertório do professor, constituindo 

assim experiências aderentes e entrelaçantes. 
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Figura 35: Cinthia Marcelle. Sobre este Mundo. 29ª Bienal de Arte de São Paulo, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A religação dos saberes exige não apenas cabeças bem-
feitas, capazes de estabelecer conexões entre áreas 
diferenciadas, mas disponibilidade e revolta docentes 
empenhadas em abrir compartimentos, fomentar 
incertezas, promover o diálogo, reinventar o mundo. 
 

Ana Mae Barbosa (2008, p. 23) 
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3 ARTE CONTEMPORÂNEA EM SALA DE AULA: DESDOBRAMENTOS 

 

Educar não é doar, não é transmitir conhecimento... É 
mediar, facilitar o processo de agregação de novos 
aprendizados, novas experiências. 

 
Milca Secon Viola (2011, p. 85) 

 

A maneira singular com que as produções contemporâneas lidam com 

questões postas pela própria arte em outro momento histórico exigiu uma série de 

mudanças em territórios conectados a ela. Mudaram a forma de lidar com a 

materialidade da obra, que, na busca por entrelaçar-se com o mundo, pode agora 

ser composta por toda sorte de objetos físicos ou virtuais em um aglomerado sem 

fim; mudaram a forma de perceber a própria arte, não mais como algo pronto, 

acabado, não mais como obra, mas como uma proposta que se corporifica no 

diálogo com o fruidor, uma “situação”, como diz Morais (2001); mudaram também o 

conceito de observador, que deixa seu lugar de contemplador, passivo e se lança 

como construtor de sentidos diante de estranhamentos que desafiam e que exigem, 

agora, uma “percepção de corpo inteiro” como dizem Martins, Picosque e Guerra 

(2010, p. 107), e não mais somente o olho atento. 

Essas mudanças ressoam em outras áreas como a crítica, a museológica e a 

educacional, sendo que esta última, mais especificamente no que diz respeito ao 

ensino escolar, é o território deste último capítulo. Por isso, depois de deslizar os 

olhos sobre alguns aspectos que envolvem a arte contemporânea e também pelas 

percepções dos professores de artes visuais como fruidores, voltamos agora para a 

forma como esses professores lidam com o ensino da arte, especificamente da arte 

contemporânea.  

Os professores de artes visuais, sejam eles do ensino público, sejam do 

ensino privado ou de instituição não governamental, estão inseridos em um contexto 

educacional cujas ressonâncias históricas se fazem presentes de várias formas. 

Assim, é importante percorrer com olhos atentos o percurso traçado pelo ensino de 

arte no Brasil para que possamos compreender a atual situação em que ele se 

encontra e perceber como os professores lidam com essas ressonâncias.  
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3.1 OLHANDO POR SOBRE OS OMBROS: PEQUENO HISTÓRICO SOBRE O 

ENSINO DA ARTE 

  

Muitos autores estudaram e escreveram sobre a história do ensino da arte no 

nosso país. Barbosa (2005), escreve detalhadamente as influências teóricas, 

sociais, políticas e econômicas que moldaram o ensino de arte em nosso país desde 

o seu início. Fusari e Ferraz (2001) também escrevem sobre o tema de uma forma 

mais sucinta, visualizando o ensino de arte com base em cinco pedagogias: a 

Tradicional, a Escola-novista e a Tecnicista que fazem parte de um pensamento 

educacional idealista-liberal e das pedagogias Libertadora e Histórico-crítica de 

tendência realista-progressista. Martins, Picosque e Guerra (2010) também 

comentam resumidamente essas influencias de outras áreas no ensino de arte. Esse 

tópico se pauta pelo entrelaçamento entre essas autoras. 

 A primeira grande influência da arte na educação brasileira está ligada à 

vinda da Missão Artística francesa, no início do século XIX. Juntamente com os 

artistas franceses que passaram a lecionar na Academia Imperial de Belas Artes, 

posteriormente chamada de “Escola Nacional de Belas Artes”, veio o modo de fazer 

arte ligada aos padrões europeus baseados em regras de reprodução fiel da 

realidade. Claro que essa produção artística era própria de uma elite, mas suas 

ressonâncias na educação, atendendo a diversos objetivos, se veem presentes até 

hoje. Esses parâmetros de ensino se tornaram referência nas escolas e tinham 

propósitos bem claros. Comentando sobre a Missão Artística Francesa Martins, 

Picosque e Guerra (2010, p. 10) dizem que: 

A partir dessa época, temos uma história do ensino da 
arte com ênfase no desenho, pautada por uma 
concepção de ensino autoritária, centrada na valorização 
do produto e na figura do professor como dono absoluto 
da verdade. Sua mesa ficava sobre uma plataforma mais 
alta, para marcar bem a - diferença -...Ensinava-se a 
copiar modelos – a classe toda apresentava o mesmo 
desenho - e o objetivo do professor era que seus alunos 
tivessem boa coordenação motora, precisão, que 
aprendessem técnicas e adquirissem hábitos de limpeza 
e ordem nos trabalhos e que esses, de alguma forma, 
fossem úteis na preparação para a vida profissional, já 
que eram, em sua maioria, desenhos técnicos ou 
geométricos.  
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Além da divisão espacial bem marcada - de um lado professores em um 

patamar mais elevado com o objetivo de afirmar sua autoridade e sabedoria e do 

outro, em um nível abaixo, os alunos dispostos em fila, prontos para receber o 

conhecimento - há, também, o objetivo claro de tal ensino: preparação de mão de 

obra em um país que inicia sua industrialização. Fusari e Ferraz (2001, p. 28) 

comentam: 

No Brasil do século XIX, o desenho ocupa um espaço 
equivalente ao do mundo em industrialização, o que fica 
bem evidente no parecer feito por Rui Barbosa sobre o 
ensino primário, em 1883, onde relaciona o desenho com 
o progresso industrial. Aqui também o desenho adquire 
um sentimento utilitário, direcionado ao preparo técnico 
de indivíduos para o trabalho, tanto de fábricas quanto de 
serviços artesanais. 

 

Entende-se, portanto, que esse ensino, mesmo se prestando a uma função 

socioeconômica, estava arraigado nas convenções dos padrões artísticos da época. 

Barbosa (2010, p. 43) comentando sobre o ensino do desenho com fins para a 

economia, cita Rui Barbosa, figura importante na implementação desse ensino: 

O ensino do Desenho, a sua popularização, a sua 
adaptação aos fins da indústria tem sido o principal motor 
da prosperidade do trabalho em todos os países já 
iniciados na imensa liça, em que se tem assinalado a 
Inglaterra, os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a 
Áustria, a Suíça, a Bélgica, a Holanda e a Itália. 

 

Fica evidente, em sua fala, a função maior do ensino do “Desenho”- com 

letras maiúsculas - de preparar uma mão de obra qualificada para lidar com a 

demanda necessária de um país em industrialização. E por mais que tenhamos 

passado por várias transformações no terreno da arte e do ensino, não é raro 

encontrar, ainda em vigor, essa forma de ensinar arte. É só nos lembramos do que a 

professora Jequiá/4p comenta no capítulo 2, quando fala sobre o repertório dos 

alunos que chegam ao 8º ano onde ela é professora: Eles já vieram de toda uma 

cultura de cópia, de desenho geométrico. Essa fala caberia perfeitamente a uma 

professora do século XIX. Claro que a colocação da professora Jequiá-4 não se 

estende a todas as práticas mas, mesmo que pontual, não deixa de ser um dado 

existente. Isso mostra que, por maior que seja o afastamento histórico do início 

dessa forma de ensinar arte e, principalmente, das razões que a motivaram, suas 
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raízes ainda se deixam enxergar no terreno da educação. Fusari e Ferraz (2001, p. 

28) dizem que “na prática, o ensino do desenho nas escolas primárias e secundárias 

apresenta-se ainda com uma concepção neoclássica ao enfatizar a linha, o 

contorno, o traçado, e a configuração”. Não que esses elementos não sejam 

importantes, mas, como diz Martins (2011, p. 54), “a técnica não existe para ser 

experimentada apenas, mas para que sustente e dê corpo às ideias que se 

desvelam pelas linguagens das Artes Visuais, Dança, Teatro, Música e de outras 

tantas” ou seja, o ensino que se detém somente aos fatores técnicos se torna um 

ensino vazio de outros sentidos.  

Na década de 1930, chegou ao Brasil o movimento da Escola Nova 

provenientes da Europa e dos Estados Unidos. Em busca de uma democratização 

do saber a Escola Nova se contrapôs ao ensino tradicional, pois levou-se em conta o 

universo e os interesses dos alunos. John Dewey (1859-1952), Viktor Lowenfeld 

(1903-1960) e Herbert Read (1893-1968) são os principais teóricos cujos estudos 

influenciaram esse movimento. Com relação ao ensino de arte, essas ideias se 

refletiram em outro extremo: se no ensino tradicional o aluno não sabia nada, na 

Escola Nova o aluno possui dentro de si um saber e cabe ao professor proporcionar 

situações para que esse saber emerja. A nova forma de ver o aluno é fruto também 

de estudos feitos pela psicanálise que influenciaram na mudança da maneira de ver 

os sujeitos. Além disso, a ideia de que os artistas modernistas eram uma fonte 

indiscutível de uma nova expressão também ressoou na educação.  

Nesse grande movimento se insere o surgimento das Escolinhas de Arte do 

Brasil que privilegiava a educação por meio da arte, pensamento de Herbert Read. 

Falando sobre esse fato Fusari e Ferraz (2001, p. 39) comentam: 

A Educação Através da Arte, quando difundida no Brasil, 
recuperou a valorização da arte infantil e a concepção de 
arte baseada na expressão e na liberdade criadoras. 
Para que isso ocorresse era necessário a total 
independência da criança ou do jovem, que deveriam 
produzir seus trabalhos artísticos sem intervenção do 
adulto. 

 

As Escolinhas de Arte do Brasil reforçaram ainda mais o ensino que já era 

pautado pela potencialidade intrínseca do aluno. Mas, segundo Fusari e Ferraz 

(2001), a falta de cuidado nesse sentido levou a uma prática em que tudo era 
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permitido. Sendo assim, o ensino de arte enfatizou o processo e o livre-fazer. Nas 

palavras de Martins, Picosque e Guerra (2010, p.11): 

na prática escolar, esses princípios muitas vezes 
refletiam uma concepção espontaneísta, centrada na 
valorização extrema do processo sem preocupação com 
os seus resultados. Como todo processo artístico deveria 
'brotar’ do aluno, o conteúdo dessas aulas era quase 
exclusivamente um ‘deixar-fazer’ que muito pouco 
acrescentava ao aluno em termos de aprendizagem de 
arte.  

 

Nas décadas de 1960 e 1970 a educação sofreu influências de um mundo 

tecnológico em expansão. Segundo Fusari e Ferraz (2001, p. 41) “o professor passa 

a ser considerado como um ‘técnico’ responsável por um competente planejamento 

dos cursos escolares” com o objetivo de preparar sujeitos mais capacitados para 

atender à demanda do mercado. A preocupação em proporcionar situações para 

que o aluno se expresse deu lugar ao ensino tecnicamente organizado em planos de 

curso e planos de aula. O professor deveria pensar nos objetivos, conteúdos, 

estratégias e também na forma de avaliar seus alunos. Mesmo que esse tecnicismo 

tenha levado muitos professores a terem em conta somente o rigor do planejamento 

e não estarem atentos às questões que surgem fora dele e que também são 

importantes, essa forma de organização exigiu, de certa forma, uma elaboração e 

um domínio maior dos professores com relação ao percurso do saber. 

Concomitantemente a esse tecnicismo foi assinado, em 1971, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN), que determina a Educação Artística como 

componente curricular sem entrar em detalhes sobre esse ensino. 

Na década de 1980, a Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa trouxe novos 

parâmetros para o ensino de arte. Segundo Barbosa (2010, p. 140): 

essa abordagem vinha quebrar com o conhecido sistema 
de ensino da arte, especialmente visual, em que o aluno 
era levado apenas a se expressar, e propunha que se 
trabalhasse com três ações mental e sensorialmente 
básicas quais sejam: criação (fazer artístico), leitura da 
obra de arte e contextualização 

 

E por mais que sua proposta tenha sofrido desvios em sua compreensão, ela 

foi fundamental para estabelecer fundamentos mais concisos com relação ao ensino 
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de arte. Como diz Hernández (2007, p. 43) sobre essa proposta: “a arte começou a 

ser entendida como um corpo significativo de conhecimentos teóricos”. 

Os problemas provenientes das dificuldades vividas pelos professores de 

artes geraram, desde o início da década de 1980, um movimento em prol da união 

desses educadores para discutirem suas práticas e analisarem o ensino. Em 

decorrência disso formou-se, em todo o país, as associações de arte-educadores 

que passaram a promover congressos nacionais e internacionais oportunizando um 

espaço para reflexões e debates relativos à arte/educação. 

Na década de 1990, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDBEN colocou o ensino de arte como componente curricular obrigatório, nos 

diversos níveis da educação básica. A nova LDBEN, influenciada pela Proposta 

Triangular de Ana Mae Barbosa apresentou a ideia de um ensino de arte que se 

pautava pela articulação entre três campos:  

O conjunto de conteúdos está articulado dentro do 
contexto de ensino e aprendizagem em três eixos 
norteadores: a produção, a fruição e a reflexão. 

A produção refere-se ao fazer artístico e ao conjunto de 
questões a ele relacionadas, no ãmbito do fazer do aluno 
e dos produtores sociais da arte.  
A fruição refere-se à apreciação significativa de arte e do 
universo a ela relacionado. Tal ação contempla a fruição 
da produção dos alunos e da produção histórico-social 
em sua diversidade. 
A reflexão refere-se à construção de conhecimento sobre 
o trabalho artístico pessoal, dos colegas e sobre a arte 
como produto da história e da multiplicidade das culturas 
humanas, com ênfase na formação cultivada do cidadão. 
(PCN Arte, p.41) 

 

Desde então a arte passou a ser considerada disciplina, com seus próprios 

conteúdos, ou seja, também área do saber. 

Uma questão que ainda se faz presente em muitos lugares, fruto da própria 

trajetória do ensino de arte, é o preconceito e a má compreensão que essa disciplina 

sofre. Por transitar no terreno que vai da técnica à criação, muitos acham que o 

especialista em arte deve ser especialista também nas atividades que requer esses 

dois elementos. Martins, Picosque e Guerra (2010, p. 11) falando sobre isso 

colocam que: 
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Ainda é comum essas aulas serem confundidas com 
lazer, terapia, descanso das aulas “sérias”, o momento 
para fazer a decoração da escola, as festas, comemorar 
determinada data cívica, preencher desenhos 
mimeografados ou retirados do computador, fazer o 
presente do Dia dos Pais, pintar o coelho da Páscoa e a 
árvore de Natal. 

 

Na fala de alguns dos professores entrevistados, essa questão também 

surgiu. Ela se manifestou na forma como o ensino de arte é percebido por outros 

professores de outras disciplinas, por dirigentes, coordenadores da escola, pais e 

pessoas afins. 

A professora Jequiá/4p relata dois momentos em que ela se deparou com 

esse olhar preconceituoso e distorcido com relação à sua disciplina. A primeira 

situação surgiu no ensino superior, quando em uma aula de sociologia da educação 

o professor comenta com ela que era muito importante que se ensinasse artesanato 

-Alguma coisa pra que aquilo tivesse uma função social na vida do sujeito-. A 

professora respondeu que o ensino da arte não existia com esse propósito e que, 

para além disso, ela seria território de reflexão dentro da escola. 

O outro momento relatado por ela aconteceu em uma atribuição de aulas do 

Estado: 

Eu estava lendo aquele livro “O ato fotográfico”. Veio 
uma mulher e falou assim pra mim: “Você é professora 
de quê?” Eu falei: “de arte”. Ela falou: “Devia ter estudado 
arte” Eu falei: “porque?” Ela falou: “é tão mais fácil, não 
é? Eu fui fazer história, agora eu não passo em nenhum 
concurso”. Eu olhei pra cara dela e falei: “Qualquer coisa 
é fácil quando você quer estudar. Eu me formei há algum 
tempo e estou até agora estudando, você não está 
vendo?” 

 

A pessoa com quem dialoga deixa clara a ideia que tem de a arte ser uma 

disciplina de conteúdos “fáceis”. Segundo a professora, esse exercício de defender 

sua área de ensino só fortaleceu suas ideias a respeito da disciplina que leciona 

como área de um saber também reflexivo. 

A professora Jagora/18p também relata uma situação que evidencia esse 

preconceito. Quando questionada sobre a visão da escola com relação ao ensino de 

arte, ela conta da mudança ocorrida na visão da escola e de seus usuários com o 

decorrer do tempo, fruto do seu trabalho como professora. Ela conta que, no início, 
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percebeu que teria de batalhar não somente com os alunos, mas também com os 

pais, os professores e os dirigentes escolares para que entendessem que a arte 

contempla seus conteúdos como as outras disciplinas. Em suas palavras:  

havia uma professora que queria que a gente 
organizasse um livro de receitas na aula de artes pra 
presentear as mães no dia das mães. Havia muito, por 
parte da escola, aquela cobrança da construção dos 
painéis das datas comemorativas. 

 

Hoje, aquilo que antes era direcionado a ela como tarefa de sua 

responsabilidade agora é tarefa compartilhada com outros professores e alunos. Um 

exemplo disso é a confecção dos painéis da escola. As festas comemorativas, hoje, 

procuram envolver não somente a equipe docente como também os alunos. E a 

comparação das notas de arte com outras disciplinas, que antes era motivo de 

discussão, hoje é perfeitamente respeitada: 

Hoje eu não escuto mais dos pais o que eu ouvia há 
alguns anos atrás, por exemplo: “Nossa, mas como é que 
ele ficou com uma nota em artes, inferior a que ele ficou 
em matemática? Como assim?” [...] Mesmo a direção 
cobrando: “Olha aqui o aluno foi tão bem em português e 
matemática e ele está com 6 em artes? 

 

Eu acho que a gente foi construindo a ideia de que arte é 
uma disciplina, como todas as outras. E ela deveria ser 
tratada como todas as outras. Com respeito e espaço 
que todas as outras tinham. (Jagora/18p) 

 

O interessante na fala da professora Jagora/18p é perceber esse percurso 

transformador batalhado por ela. O preconceito existe e cabe aos professores 

desmistifica-lo propondo um ensino consistente e coerente, revelando a arte como 

área de conhecimento. 

Como visto no início desse capítulo, mesmo que a arte tenha alcançado o 

patamar de disciplina com seus conteúdos próprios, a força da lei não influencia 

diretamente a forma como o professor pensa o ensino da arte. Frange (2011, p. 42) 

sobre o tema afirma que “a aprovação legal não basta, é preciso urgentemente 

ressignificar a arte e seu ensino na contemporaneidade”.  

Assim como no trabalho de Cinthia Marcelle que abre esse capítulo, onde as 

palavras lutam em permanecer no quadro negro mesmo que incompreensíveis, 
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encontramos ainda hoje uma variedade de práticas que resistem em se manter, 

ressonâncias desse percurso histórico pelo qual acabamos de transitar. Muitas delas 

já deveriam ter se juntado ao amontoado de pó de giz que se forma ao chão. 

Por outro lado, o movimento dos arte-educadores em se unirem em 

associações com o intuito de discutir suas práticas, hoje se estende a outros lugares 

onde a arte e seu ensino têm sido repensados. Nada mais urgente, diante da 

configuração singular posta pela arte contemporânea, que discutir e repensar o 

ensino da arte no sentido de promover práticas mais adequadas ao panorama em 

que nos encontramos. Diante disso, podemos questionar: existe uma forma de 

ensinar a arte contemporânea, que difere da arte moderna e também das outras, ou 

existe uma maneira contemporânea de lidar com a arte por completo? 

 

3.2 OLHANDO EXPANSIVAMENTE: ENSINO DA ARTE HOJE 

 

Eu diria que a arte capacita um homem ou uma mulher a 
não ser um estranho em seu meio ambiente nem 
estrangeiro em seu próprio país. Ela supera o estado de 
despersonalização, inserindo o indivíduo no lugar ao qual 
pertence, reforçando e ampliando seus lugares no mundo 

 
Ana Mae Barbosa (2011, p. 18) 

 

Estamos vivendo uma época em que a imagem se aglomera diante de nós 

com uma velocidade sem tamanho. Os locais da visualidade se ampliaram e 

continuam se ampliando ainda mais com as novas tecnologias que, na palma de 

nossas mãos, se abrem em janelas consecutivas permitindo uma enxurrada de 

imagens diante de nós que se apoiam em manipulações das mais diversas com 

objetivos claros: convencer, instigar, instaurar desejos e vontades, passando-se por 

verdades inquestionáveis. Além disso, a própria velocidade com que essas imagens 

se apresentam nos impede, muitas vezes, de escolher e refletir, pois, elas nos 

cercam nas ruas, no ambiente de trabalho, em nossa casa, na TV e na internet. 

Pimentel (2011, p.113) fala sobre isso com propriedade: “Devido à velocidade com 

que vemos as imagens, nem sempre podemos pensar sobre elas e selecionar as 

que devem fazer parte do nosso repertório imagético”. 

Todas as nossas escolhas, relações, desejos, conhecimentos e pensamentos 

sofrem influência do que é percebido pelo nosso olhar e sentido pelo nosso corpo, e 
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inseridos nesse mundo dinâmico de imagens é impossível ficar imune a elas. 

Medeiros (2005, p. 77) fala sobre essa imersão imagética:  

A tecnologia da imprensa não tomou só as mãos e os 
olhos do atento leitor, mas também os olhos dos 
desatentos transeuntes. Cobriram-se os muros das 
cidades, as paisagens nas estradas, esconderam-se as 
favelas do Rio de Janeiro e em tantas outras cidades, - 
enfeitaram-se - os postes, as fachadas, os pontos de 
ônibus. Difícil tornou-se descansar o olhar em espaço 
virgem. Tudo pode ser e é transformado em suporte 
publicitário. Os produtos industriais, as pessoas, tudo foi 
coberto de publicidade, cada saco de supermercado, 
cada camiseta, cada casaco ou blusa tornou-se uma 
publicidade que fazemos sem perceber. Os jovens são 
suportes publicitários vivos, os carros suportes 
publicitários em movimento, Ambos são gratuitos. 

 

Fica evidente na fala da autora o poder da imagem em grande circulação hoje 

em dia. E as artes visuais também se incluem nesse grupo de dispositivos visuais 

(Hernandez, 2007), mesmo que na contramão da própria mídia.  

Diante de tal situação, é urgente que essa dinâmica de poder seja 

compreendida, discutida e analisada para que possa existir a possibilidade de um 

pensar diferenciado. Nesse sentido, Magalhães (2011, p. 83) diz que “num mundo 

predominantemente visual precisamos considerar que, para entendê-lo, é 

indispensável um aperfeiçoamento perceptivo que possibilite uma visão mais eficaz 

e uma forma mais consciente de relacionamento com esse mundo.”. E essa ideia 

está ligada a uma preocupação atual que tem movido estudos e pesquisas sobre a 

cultura visual. 

Bourriaud (2009) vai mais fundo em sua reflexão sobre a função da própria 

arte atual. Situa o trabalho dos artistas contemporâneos como uma tentativa de 

resgate das experiências da vida que nos é roubada cotidianamente no mundo 

globalizado: 

A arte visa conferir forma e peso aos mais invisíveis 
processos. Quando partes inteiras da nossa vida caem 
na abstração devido à mudança de escala da 
globalização, quando funções básicas do nosso cotidiano 
são gradualmente transformadas em produtos de 
consumo (incluídas as relações humanas, que se tornam 
um verdadeiro interesse da indústria), parece muito 
lógico que os artistas procurem rematerializar essas 
funções e esses processos, e devolver concretude ao 
que se furta a nossa vida. Não como objetos, o que 
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significaria cair na armadilha da reificação, mas como 
suporte de experiências: a arte, ao tentar romper a lógica 
do espetáculo, restitui-nos o mundo como experiência a 

ser vivida. (BOURRIAUD, 2009, p. 32) 

  

Ou seja, as propostas que a arte contemporânea nos apresenta seriam 

geradoras em potencial de experiências que nos restituiriam aquilo que o mundo 

globalizado nos rouba: o encontro com o outro e com nós mesmos, diálogos 

construtivos e momentos reflexivos. 

É claro que o ensino da arte pode transitar por outros territórios que não 

esses pontuados por esses teóricos analisados. Sua abrangência vai além da 

possibilidade de desenvolver um olhar reflexivo diante das imagens e do mundo, ou 

mesmo como resgate da experiência sensível que o sistema mercadológico nos 

furta; ela pode também proporcionar situações criativas, sugerir a articulação de 

outros saberes, potencializar as subjetividades, lançar desafios práticos e também 

conceituais.  

O ensino da arte nas escolas, nesse contexto atual, se apresenta como um 

dos espaços que podem privilegiar a investigação, a discussão e a reflexão com 

base nas imagens, favorecendo a construção de uma postura crítica diante deste 

mundo que se apresenta violentamente. Para Magalhães (2011, p. 82): 

A educação constitui-se num lugar privilegiado onde 
podemos, através do ensino da arte, provocar reflexões 
em nossos educandos sobre os signos e sobre os 
significados construídos a partir da análise das imagens, 
com as quais temos contato através da mídia e dessa 
forma redimensionar o nosso pensar. 

 

Nesse sentido, a arte contemporânea por se entrelaçar com as questões do 

mundo atual de forma poética, crítica, emblemática e substancial surge como uma 

oportunidade de pensar e discutir questões atuais. Oliveira e Freitag (2008, p. 16) 

comentam nesse sentido: 

É imprescindível que a arte, em especial a arte 
contemporânea, seja discutida, problematizada, 
auscultada na escola, pois grande parte do que se 
produz hoje no cenário artístico está em consonância 
com os conflitos e com a realidade que presenciamos 
diariamente, realidade esta que não podemos ignorar. 
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No capítulo 1 refletimos sobre a arte contemporânea com base em três 

aspectos retirados do contexto do modernismo com o objetivo de comparar como 

essas duas produções lidam diferenciadamente com cada um deles. A intenção foi 

partir dessa análise e observar se essas questões surgem no contexto da educação, 

mais especificamente na fala dos professores entrevistados. Algumas aproximações 

foram feitas em um exercício de perceber como os olhares dos teóricos ressoam no 

ensino da arte, mas outras especificidades, no que diz respeito ao contexto próprio 

da educação, surgiram na entrevista e, mesmo não encontrando paralelo com as 

questões específicas da arte contemporânea, são muito importantes, pois tratam de 

aspectos presentes na educação contemporânea. 

Portanto, juntamente com as aproximações entre os aspectos da arte 

contemporânea vista no capítulo 1 e o ensino da arte, outras situações surgem que 

fogem a essa tentativa. O resultado disso é a não existência de um paralelismo, 

nesse capítulo 3, entre a arte contemporânea e o ensino de arte e sim, alguns 

pontos de contato. 

Os aspectos tratados no capítulo 1 dizem respeito à relação da arte 

contemporânea com a autonomia, com o visível e com a palavra. Na relação com a 

autonomia ressaltamos o aspecto dialógico que surge, já que a arte contemporânea 

estabelece conversas com outros campos do saber, passando a abrigar em sua 

materialidade outras questões que se dão fora do contexto da arte em si. Frange 

(2011, p. 35-36) diz que arte instaura “questões também pelas associações que 

permitem realizar convocando diversas áreas do conhecimento”.  

Quando trazemos essa singularidade para o âmbito do ensino de arte 

percebe-se a potencialidade intrínseca existente no trabalho com as manifestações 

artísticas contemporâneas, já que, com base nela, outros campos podem ser 

acionados, que podem se referir ao social, ao político, à economia, às relações de 

poder, à ciência e à tecnologia dentre outros. Assim, lidar com o ensino da arte 

contemporânea exige atenção ao que acontece no mundo e, principalmente, ao 

contexto em que os alunos e o mundo da cultura estão inseridos. 

Mas os professores olham atentamente para seus alunos, sua realidade, seus 

gostos, suas aspirações buscando ferramentas que trabalhem em favor de um 

aprendizado significativo? Existem outras maneiras de despertar o interesse dos 

alunos para o ensino da arte? 
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A professora Jequiá/4p dá um exemplo em que ela, em atenção aos 

interesses dos alunos, propõe a utilização de um objeto de uso comum entre os 

alunos para realizar um trabalho com eles:  

Quero destruir, rasgar a página onde está escrito que é 
proibido usar celular em sala de aula. Celular existe, eu 
trabalho com mídias móveis, faço trabalho em vídeo com 
celular na sala de aula. Fizemos uma pesquisa de 
músicos utilizando meios eletrônicos esse ano no 2º ano. 
O audiovisual da escola não estava em condições de 
uso, então eu falei para o pessoal: “na próxima aula 
todos tragam o celular e vamos ouvir as músicas no 
mp3”. Eu não quero saber se vão me prender, se vão me 
processar, se está errado.  

 

Sabe-se que o uso do celular é restrito, na maioria das escolas, por uma série 

de regras. E nada mais sensato em perceber que seu uso indiscriminado em sala de 

aula pode ser um grande complicador, principalmente quando o aluno o utiliza com o 

intuito de se esquivar do que ali acontece. O fato da professora Jequiá/4p lidar com 

o celular de forma diferenciada não quer dizer que ela permite o uso ilimitado do 

aparelho durante as aulas, como ela comenta em outra ocasião. O que está claro 

em seu relato é a forma como ela seleciona algo que é do interesse de seus alunos 

e propõe o uso disso como ferramenta em suas aulas. Esse olhar atento e sensível 

para o cotidiano pode favorecer uma aproximação com a arte. Martins (2011, p. 57) 

fala sobre como é importante que o professor tenha a sensibilidade de visualizar no 

contexto do aluno situações que possam contribuir para a aprendizagem:  

Ser mediador entre o aprendiz e o conhecimento 
tornando ensinável, no sentido de ajudar na mobilização 
de aprendizagem cultural da arte, é encontrar brechas de 
acesso, tangenciando assim os desejos, os interesses e 
as necessidades desses aprendizes, antenados aos 
saberes, aos sentimentos e às informações que eles 
também trazem consigo. 

 

Os recursos visuais, tecnológicos, materiais, quando bem usados, facilitam o 

encontro dos alunos com a arte, mas a qualidade desse encontro, como diz a 

autora, depende muito mais da sensibilidade do professor e da sua criatividade em 

propor situações do que a existência desses recursos. 

Ainda sobre esse aspecto dialógico da arte contemporânea, quando 

transposto para o ensino da arte, faz emergir a incompatibilidade entre a estrutura 
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compartimentada que a maioria das escolas adota e a necessidade de um ensino 

dialógico que privilegie ações trans ou interdisciplinares. Essa estrutura dificulta a 

realização de trabalhos em que professores diversificados atuem em conjunto. Na 

melhor das hipóteses, esses professores lidam com os projetos separadamente, em 

seu momento específico com suas turmas. Mas, além dessa dificuldade estrutural, 

muitas outras surgem no contexto escolar. E essas outras dificuldades emergem 

especificamente na fala dos professores entrevistados que trabalham em escolas do 

Estado de São Paulo. Diz respeito ao distanciamento entre o que pensa a Instituição 

Estadual – o Estado e a materialização de suas ideias para o ensino por meio dos 

conteúdos disciplinares – e os setores de gerenciamento da escola – diretores, 

coordenadores, etc. Enquanto as propostas do Estado de São Paulo para o ensino 

da arte são percebidas como avançadas, privilegiando o ensino da arte 

contemporânea em consonância com outras linguagens, isso não ocorre com 

relação à estrutura hierárquica da escola que parece alienar-se do próprio ensino.  

Nas palavras do professor Acaraú/11p: 

em vista dos conteúdos do currículo o Estado está 
proporcionando uma possibilidade de se trabalhar 
seriamente a arte contemporânea. [...] Outro modo de 
olhar é para cotidiano, o cotidiano da escola pública é 
muito difícil, o corpo docente, a direção, a coordenação, 
eles não compreendem muito bem o que é trabalhar com 
arte. 

 

Nas palavras da professora Jequiá/4p: 

o Estado parece que dá muita importância para o ensino 
de arte. Eu acho que é uma proposta avançadíssima, 
tenho orgulho de trabalhar com esse pensamento de 
arte. (por outro lado) eu trabalho em uma unidade 
extremamente retrógrada, são professores que não 
entendem que a educação acabou, que a educação 
precisa ser repensada. 

 

Em ambos os comentários é visível esse duelo entre uma proposta inovadora 

de ensino da arte e uma estrutura que ao invés de potencializar essa proposta a 

desfavorece, pois não está preparada para isso. Quando a professora diz que - a 

educação acabou - ela deixa implícita a ideia de que essa forma de educação 

vigente precisa se adequar às novas exigências, e uma dessas novas exigências é 

um ensino que possibilite conexões com diferentes áreas. Rizzi (2011, p. 64) diz que 
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“a consciência contemporânea, em oposição ao paradigma da ciência clássica, pede 

uma nova articulação do saber e um esforço de reflexão (a respeito desse saber) 

fundamental”. E esse paradigma da ciência clássica nada mais é do que a estrutura 

compartimentada das disciplinas em que cada professor dá conta do que é de sua 

responsabilidade sem que haja a preocupação com a conexão entre esses saberes. 

Assim, da mesma forma que a arte contemporânea estabelece diálogos diversos, o 

ensino das artes visuais também necessita dialogar com outras áreas do saber. 

A professora Jequiá/4p, ainda comentando sobre a falta de apoio e a falta de 

visão das pessoas que ocupam os cargos de gerência da escola, diz que isso é 

resultado da própria maneira como esses cargos são ocupados - os profissionais da 

equipe gestora são, na verdade, professores que odeiam sala de aula. Eles viram 

diretores, coordenadores, não são pessoas que estão pensando a educação.- E 

esse descaso se reflete na prática dos professores entrevistados que fazem parte 

desse contexto. A mesma professora relata uma situação em que isso é evidente. 

Com o objetivo de ampliar o repertório dos seus alunos sobre o conceito de 

intervenção, a professora conseguiu dois vídeos e avisou mais de uma vez à 

coordenação que usaria a sala de projeção. No dia em que levou seus alunos para 

ver os vídeos, o aparelho não estava funcionando e o Data Show estava queimado. 

Segundo ela -todo mundo sabia, menos a coordenadora. São nesses pontos que eu 

falo que não existe gestão-. A professora ainda completa dizendo que -a diretora 

não sabe pra quem eu dou aula, com quais turmas eu trabalho.-. Fica evidente em 

sua fala a falta de pensamento em conjunto entre os dirigentes da escola e os 

professores, o que pode gerar um ensino cada vez mais compartimentado e 

desvinculado com as necessidades atuais em torno da aprendizagem. 

O professor Acaraú/11p fala sobre essa mesma dificuldade de maneira mais 

ampla. Ele situa as especificidades que o ensino da arte às vezes requer, no sentido 

de utilizar outros espaços, outros recursos e diz que isso muitas vezes gera 

turbulências:  

Trabalhar com arte não é ficar preso na sala de aula, é 
usar todos os departamentos da escola e, na maioria das 
vezes lidar com esses espaços é difícil porque causa 
incômodo. Às vezes você precisa de alguma coisa e não 
encontra a chave, pois o dono da chave nunca está 
presente. E se você ficar preso a essas amarras, você 
enquanto professor acaba não produzindo. 
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É claro que, em escolas públicas é possível encontrar pessoas nos cargos 

gerenciais preocupados com o ensino, mas fica latente nas falas dos professores 

que a preocupação individual apenas não basta, é necessário um trabalho em 

conjunto no qual esses interesses verdadeiros se convertam em ações significativas. 

Mesmo sendo essa a realidade vivida por esses dois professores no dia a dia 

escolar é perceptível em seus relatos que eles encontram alternativas para lidar com 

esse descaso. 

Por outro lado, falando sobre a proposta curricular do Estado o professor 

Acaraú/11p comenta que além de ser fã do material didático, ele -facilita muito o 

contato com a arte contemporânea-. A professora Jequiá/4p, nesse sentido, diz ter 

muito orgulho de -trabalhar com esse pensamento de arte [...] que contempla 

diferentes linguagens e também dá autonomia para o professor para lidar com esses 

conteúdos-. 

 A autonomia para trabalhar com o material didático é outra questão positiva 

que ambos colocaram com relação à proposta curricular do Estado, ou seja, o 

material serve como um referencial, um parâmetro aberto que aceita o manuseio 

individual de cada professor, permite inúmeras colagens de outras propostas que se 

somam às existentes e ainda é maleável no sentido de se adequar ao contexto 

diferenciado de cada escola. Sobre isso o professor Acaraú/11p diz: 

Eu não sigo à risca como está pedindo ali, mesmo 
porque o currículo não sugere isso do professor. Os 
conteúdos do currículo servem de norte, de luz para o 
professor seguir de acordo com sua realidade na sala de 
aula e é assim que eu faço. Então tem algumas coisas 
que eu pulo, às vezes eu volto atrás com outros 
cadernos, às vezes eu avanço. Eu faço o meu percurso e 
na minha prática eu vou inserindo as coisas que eu 
também acho que precisam (ser colocadas) e que não 
estão ali. 

 

Seria essa forma de lidar com o material didático extensivo ao modo de 

pensar de outros professores? Se partirmos do princípio de que a prática de um 

professor é influenciada pela maneira como ele pensa o ensino, assim também seria 

com o uso das ferramentas de que dispõe, sejam elas materiais, sejam tecnológicas. 

Se o professor adota uma atitude mais tradicional, em que existe somente a 

preocupação no resultado prático de suas aulas, em que ele não faz questão de 

usar espaços alternativos da escola porque isso dá muito trabalho, ele não está 
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disposto a lidar com os materiais disponíveis de forma a arriscar o que ele sabe ou 

adquiriu em seu tempo de profissão. O currículo, para esse professor é algo a ser 

seguido à risca e, quando não cumprido em sua totalidade, pode gerar frustração. 

Agora, se o professor encara o ensino de arte de forma aberta, tentando estabelecer 

pontes entre os interesses de seus alunos e as situações de aprendizagem, se ele 

se preocupa em tornar o momento da aula instigante, interessante e significativo, se 

é um professor-pesquisador, que soma ao currículo suas pesquisas e descobertas, 

sua forma de lidar com o material didático e com as ferramentas que possui lhe 

permite caminhar criativamente. Dessa forma, ele estaria mais próximo da proposta 

do Estado e também de um ensino que melhor se ajusta às necessidades atuais. 

Essa forma de lidar com o ensino da arte só é possível para os professores 

interessados pela educação e também pela arte em si.  

Os outros professores entrevistados que trabalham no setor privado atuam 

em escolas nas quais não é adotado nenhum material didático específico. Ele é 

construído pelos próprios professores com essa ideia de abertura, passível de 

muitas modificações, conexões e adequações. Mas o fato de serem professores do 

setor privado não garante que a forma como lidam com o currículo se estenda às 

outras instituições privadas. 

É importante frisar que, mesmo sob a influência institucional, a forma como o 

professor pensa o ensino e a arte é o que direciona suas práticas. Lidar com o 

currículo abertamente, seja no setor público, seja no privado, exige que o professor 

tenha uma atitude investigativa, interessada pela arte e também que crie momentos 

de encontro entre ela e seus alunos, o que lhes favorece uma a ação criativa nas 

relações que estabelece entre os conteúdos, seu repertório, o contexto dos alunos e 

o interesse deles. E esse agir criativamente tem a ver com sua própria curadoria 

educativa, cujas escolhas têm objetivo de potencializar o ensino que ele quer propor. 

Assim pode perfeitamente adicionar e cruzar informações em vista a tornar mais 

significativo o assunto a ser tratado. Segundo Martins e Picosque (2011, p.56) essa 

é uma ação própria do professor-pesquisador que procura selecionar e combinar 

imagens: 

Seleção é dizer sim e não, sempre é ênfase e exclusão. 
Combinação é recorte. Todo recorte é comprometido 
com um ponto de vista que se elege, exercendo a força 
de uma ideia, de um conteúdo que é desejo explorar, de 
uma temática possível de desencadear um trabalho junto 
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aos alunos, de algo que alimente a imaginação no 
percurso que está sendo vivido.  

 

O professor Pinheiros/15p nos dá um exemplo disso quando comenta sobre a 

seleção que faz para tratar da relação entre arte e mídia com seus alunos:  

A gente pontua a relação entre arte e mídia em três 
momentos na história da arte: o Picasso com as 
colagens, Richard Hamilton11 com -O que Exatamente 
Torna os Lares de Hoje Tão Diferentes, Tão Atraentes?- 
e a Bárbara Krueger com os painéis, quando ela usa 
espaços de outdoor para fazer arte. 

 

 

 

Figura 36: Pablo Picasso. Guitarra. 
1913. Colagem feita com materiais do 
cotidiano. Museum of Modern Art. 
MOMA, Nova York 

 

Figura 37: Richard Hamilton. O que 
Exatamente Torna os Lares de Hoje Tão 
Diferentes, Tão Atraentes? 1956. 
Colagem 

 

Figura 38: Barbara Kruger. Untitled 
(Your comfort is my silence) 1981. 
Fotografia e colagem 

 

 

Com o objetivo de aproximar seus alunos da relação entre arte e mídia o 

professor exerce sua curadoria educativa criando uma rede que abriga diferentes 

artistas e obras que, de forma dinâmica, pode suscitar múltiplas percepções e 

análises. Nesse pequeno recorte, o professor demonstrou não somente um amplo 

conhecimento dos conteúdos da sua disciplina como também a capacidade de 

                                                 
11

 O professor, ao citar a obra O que Exatamente Torna os Lares de Hoje Tão Diferentes, Tão 
Atraentes?, de Richard Hamilton, se confundiu com a autoria e disse na entrevista que se tratava de 
Liechtenstein,  outro importante artista Pop . O título da obra em português, por se tratar de uma 
tradução, foi citada pelo professor como: “o que torna seus lares tão felizes, tão atraentes”. Portanto, 
para evitar confusões, optei por adotar na transcrição os dados corretos. 
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estabelecer relações entre diferentes momentos da arte a partir de uma temática. 

Essas ações favorecem um ensino da arte significativo. Sobre isso Martins, 

Picosque e Guerra (2010, p. 130) comentam: 

O conhecimento de diferentes produções, diferentes 
artistas/autores, épocas e países é visto como ampliação 
de referências, pois permitem outras perspectivas, outros 
modos de pensar e fazer. Quando são muitas, diferentes 
e até opostas ou contraditórias, essas referências podem 
provocar um rearranjo no pensar, não só artisticamente. 

 

Diante disso, ao apresentar aos seus alunos a relação entre arte e mídia em 

diferentes contextos, o professor amplia a visão dos alunos sobre o assunto como 

também abre espaço para que eles pensem nessa relação com base no seu próprio 

cotidiano e para além dele. Em outro momento, o professor fala sobre o trabalho de 

investigação com grafite que ele realiza na escola. Os alunos, antes de 

conceituarem ou chegarem a uma conclusão sobre o tema, são expostos a uma 

série de trabalhos interventivos. No repertório do professor constam obras sobre 

Bansky, Osgêmeos e Regina Silveira. Usando a obra Claraluz dessa última artista 

ele amplia a ideia de que o estêncil vazado, usado por grafiteiros, -também pode ser 

usado como estêncil de luz-.  
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Figura 39: Bansky. Grafite no espaço urbano. s/d 

 

Figura 40: Osgêmeos. Pintura de 20 metros de altura na 
fachada da Tate Galery, Londres, 2008 

 

 

 

Figura 41: Regina Silveira. Claraluz. 2003 Trabalho de  
projeção com extêncil vazado, Centro Cultural Banco do  
Brasil, São Paulo. 

 

A capacidade do professor de relacionar a ação dos grafiteiros com outras 

propostas artísticas, redimensionando e ressignificando seu conceito, demonstra 
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certa facilidade em estabelecer conexões com os múltiplos conteúdos da arte. O 

resultado disso é a possibilidade de criação de outras narrativas: 

É possível fazer relações entre a fotografia de uma 
página na web e um retrato de Van Gogh, partindo do 
fato de que ambos atuam como substituições; também se 
pode vincular o interior da cúpula da Capela Sistina a 
uma telenovela, a partir da perspectiva que ambas são 
narrações; ou propor relações entre imagens de 
contextos diferentes, mas, que justapostas, constroem 
uma nova narrativa. (HERNÁNDEZ, 2007, p. 51) 

 

Ou seja, a habilidade de passear por entre os conteúdos da arte de forma a 

alinhavar elementos que a princípio podem parecer dispersos entre si, mas que, de 

acordo com o olhar do professor, adquirem um corpo, além de ser um exercício 

criativo, é também uma maneira de ampliar a reflexão e o olhar dos alunos com 

relação à arte. 

Essas circunstâncias demandam algumas especificidades na prática dos 

professores de artes visuais.  Para que a arte, mais especificamente a arte 

contemporânea seja foco de um ensino significativo é necessário que os professores 

estejam atentos às conexões que as obras trazem em si e isso requer uma atitude 

investigativa e atenta às questões da arte e também do mundo. Martins (2011, p.55) 

pontua que essa atitude investigativa está presente nos professores, que são: 

capazes de trabalhar em projetos inter ou 
transdisciplinares, não só com o olhar voltado para as 
linguagens da arte, mas para a história, o meio ambiente, 
a linguagem verbal, os avanços da ciência e da 
tecnologia, porque tudo está no mundo contemporâneo. 

 

Daí a urgência de professores em constante atualização, atentos às questões 

trazidas pelas novas produções artísticas e também às questões que emergem do 

contexto de seus alunos. É no diálogo que surge entre o seu olhar/pensar/fruir e o 

olhar/pensar/fruir dos seus alunos que experiências significativas podem se 

constituir.  

Um exemplo disso é relatado pela professora Jagora/18p quando conta sobre 

um dos trabalhos que desenvolveu com seus alunos cujo foco era a obra Desvio 

para o vermelho, de Cildo Meireles. Ela passou um vídeo sobre a obra e pediu aos 

os alunos que pesquisassem informações sobre ela. Em sala de aula os alunos 

trabalharam com suas pesquisas em grupo compartilhando o que cada um havia 
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encontrado. Segundo a professora -as pesquisas eram ricas, falavam, por exemplo, 

do método conceitual, citavam outras obras de Cildo Meireles voltadas para o 

período da ditadura-. Assim, as pesquisas trouxeram novas informações que 

exigiram outras pesquisas. 

 

 

 

Figura 42: Cildo Meireles, Desvio para o vermelho I: Impregnação, II: Entorno, III: Desvio, materiais  
diversos, 1967-84, Inhotim, Minas Gerais 

 

A professora pediu aos alunos que perguntassem à professora de história e 

também aos pais a respeito de suas informações e impressões sobre a ditadura. Em 

outro momento, ela pediu aos alunos que imaginassem como seria o pensamento de 

um artista que viveu nesse contexto, que cresceu e produziu arte em meio à 

ditadura. Em seguida discutiu com os alunos sobre os conceitos de “arte engajada” e 

“arte conceitual” para, então, trabalhar com a ideia de instalação. Os alunos 

elaboraram projetos de instalação que seriam feitos na escola. Sobre a ideia de 

projeto ela diz: 

Eu gosto muito da ideia de projeto, gosto que os alunos, 
antes de materializar a ideia do trabalho, que eles 
planejem, que eles consigam me dizer em primeiro lugar 
o que eles querem com isso e porque acham 
interessante trabalhar com aquela ideia. Quais os 
materiais que pensam em usar? Em que espaço da 
escola? 
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Jagora/18p trilhou um percurso com seus alunos: apresentou o trabalho do 

artista, exigiu pesquisa, propiciou discussões que geraram a necessidade de outras 

pesquisas e trabalhou conceitos que direcionariam a criação de outras propostas 

visuais. É interessante a atitude da professora em propiciar um espaço para que os 

alunos percorressem caminhos de criação, nos quais, com base nos aspectos 

estudados sobre a obra e também sobre o artista em questão, pudessem vivenciar a 

elaboração de seus projetos específicos, assim como o artista também o fez.  

O resultado disso não só contempla todo o processo de elaboração e 

construção do trabalho como também tangencia aspectos importantes relativos à 

fruição das obras:  

Foi muito legal eles construírem essa ideia de que a obra 
traz um conceito e também perceber que a maneira como 
as pessoas vão olhar para o que eles criaram não é 
necessariamente a maneira como eles, os alunos, 
olharam. 

 

Ou seja, além de os alunos perceberem que o trabalho de arte lida também 

com conceitos e ideias, eles atentaram para o fato de que isso não necessariamente 

direciona a fruição dos outros. E essa percepção influencia na maneira de esses 

alunos pensarem/fruírem a arte. 

O que a professora fez foi estabelecer um percurso e ao mesmo tempo se 

ater às questões que surgiram durante o caminhar por ele. 

Dewey (2010), falando sobre a experiência estética, diz se tratar de um 

processo de recriação no qual o observador/fruidor precisa percorrer o caminho que 

o artista também percorreu. Sem esse processo a obra/proposta se fecha em suas 

possibilidades. Ele diz que “o artista escolheu, simplificou, esclareceu, abreviou e 

condensou a obra de acordo com seu interesse. Aquele que olhar deve passar por 

essas operações, de acordo com seu ponto de vista e seu interesse.” (DEWEY, 

2010, p.137). No trabalho que a professora Jagora/18p realizou com seus alunos em 

torno da obra Desvio para o vermelho, de Cildo Meireles, ela possibilitou que os 

alunos percorressem o caminho da criação de forma prática por meio de projetos e 

atentassem para alguns aspectos que não eram percebidos por eles, enriquecendo-

lhes a forma de ver a arte. 

Olhando ainda para o que Dewey fala sobre a experiência, fica em destaque 

a palavra “interesse” que, se subentende ser o motor da experiência, o que nos 
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dirige atentamente para as questões que a arte nos coloca. Nesse sentido, o 

professor precisa se preocupar tanto em despertar o interesse dos seus alunos 

como em atentar para a realidade deles e observar se o que os atrai pode ser usado 

como estratégia em suas propostas, como fez a professora Jequiá/4p quando 

propôs o uso do celular. Percebendo esse, digamos, jogo de interesses - o interesse 

do aluno e o despertar do interesse - fica mais fácil o professor mediar o contato de 

seus alunos com a arte de forma significativa.  

Nesse contexto, o professor de artes visuais é aquele que pode possibilitar 

que seus alunos tenham experiências com a arte. São eles os responsáveis em criar 

situações de aprendizagem em que os alunos se sintam desafiados a refletir sobre o 

que veem/ sentem/ e percebem.  

Na relação da arte contemporânea com o visível vimos que ela tem se 

apropriado cada vez mais de objetos de uso comum e também de imagens 

presentes no nosso cotidiano, rompendo com os limites que circunscreviam o 

terreno artístico visual e também causando a sensação de estranhamento. Essa 

nova materialidade que as obras contemporâneas apresentam, que ocupam uma 

espacialidade e que muitas vezes lança um convite ao fruidor para que transite por 

ela cria uma dificuldade quando se pensa em trazê-las para a sala de aula, já que o 

acontecimento, a vivência que essas obras requerem é um aspecto que as 

reproduções ou vídeos não contemplam. Pensando nisso, apresentar aos alunos 

propostas artísticas contemporâneas se torna um complicador, pois a 

bidimensionalidade das reproduções restringe a experiência corporal do fruidor e 

nunca corresponderá à experiência no local de exposição.  

A professora Jagora/18p comenta que tudo que os alunos conhecem em sala 

de aula se dá por meio de imagens estáticas ou em movimento ou seja, reproduções 

e projeções e, quando os alunos se veem no espaço expositivo -eles podem 

adentrar uma obra de arte, eles podem tocar em alguma coisa, isso é muito legal-. 

Com relação às reproduções de pinturas, gravuras e desenhos usadas na sala de 

aula, as distorções também existem, principalmente no que tange às dimensões e às 

cores da obra a que se referem: mas, no que diz respeito à experiência de fruição 

elas se aproximam mais da estrutura bidimensional das obras verdadeiras do que 

uma proposta contemporânea que pode abrigar espacialidades. O mais importante é 

perceber nessas reproduções, que ocupam as páginas dos livros, que aparecem nas 

projeções, que estão coladas em folders e painéis, o seu caráter didático. Diante da 
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impossibilidade de um contato cara a cara com a obra, esses recursos imagéticos 

ampliam as possibilidades de acesso à arte e podem ser o diferencial na 

compreensão dos conteúdos trabalhados em sala de aula. 

Com relação a proporcionar aos alunos visitas às exposições e um encontro 

direto com as propostas artísticas, outra dificuldade se coloca: muitas escolas estão 

espalhadas por esse imenso território brasileiro cujo acesso à arte institucionalizada 

é algo inviável. Até mesmo nas grandes capitais muitas escolas possuem uma 

estrutura que dificultam esse acesso. É importante que os professores, ao lidarem 

com esse aspecto híbrido, pontuem a diversidade de linguagens que podem agora 

coexistir e também para a possibilidade de construção de inúmeras situações 

criativas, que acionam não somente o olhar, mas também convocam os outros 

sentidos assim como as sensações, as memórias e o conhecimento. Isso aparece 

especificamente no relato da professora Jagora/18p que leciona em uma cidade do 

interior de São Paulo, a 500 kilômetros da capital. Por mais que essa professora 

tenha levado seus alunos a uma exposição como a 29ª Bienal de São Paulo, bem 

como privilegiar em seu planejamento viagens culturais, ela tem consciência de que 

a distância é um complicador desse aspecto negativo. ela diz:  

Eu utilizo de diversos recursos, de vídeo, de fotografia, 
de tudo que eu posso para poder falar de Arte 
Contemporânea e tem muitos alunos que nunca, nunca 
vão ter contato com uma obra. Ao menos que chegue até 
Fernandópolis uma exposição, o que até hoje não 
aconteceu. Então eu acho que é ruim. Imagine que você 
quer falar de um site specific e não tem um exemplo. Eu 
tenho que estar mostrando pra eles só imagens. 

 

Sobre o uso dos recursos disponíveis na escola, vale ressaltar que também 

dependem da forma como o professor pensa o ensino da arte. A maneira como ele 

lida com os conteúdos da sua disciplina - de forma aberta, criativa, instigante ou, ao 

contrário, segue um roteiro fechado, limitado - refletirá na forma como ele lida com 

esses recursos materiais ou tecnológicos. Tudo o que é manipulado pelo 

professor/propositor em favor do ensino da arte é impregnado de suas próprias 

ideias. 

Independentemente das dificuldades que se colocam no encontro dos alunos 

com a arte no local de exposição, esse foi um dos aspectos a que todos os 

professores deram importância. Como na pesquisa situou-se a visita à 29ª Bienal 
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como elemento comum na prática desses professores, por mais que surjam 

diferenças na forma como perceberam esse espaço, o aspecto positivo do encontro 

dos alunos com a arte está presente em todos os relatos. E essa questão diz 

respeito ao momento da visita e suas ressonâncias em sala de aula e na vida dos 

alunos. 

O professor Acaraú/11p falando sobre a reação dos alunos na exposição usa 

as palavras deslumbramento e perturbação que, segundo ele, -são sentimentos 

necessários que nos tira do lugar comum, nos provoca-. E relatando sobre o que 

chamou a atenção dos alunos, ele destaca as propostas que envolviam a 

participação deles: 

Eu me lembro que as obras que eles mais curtiram foram 
as instalações. Uma delas foi do Hélio Oiticica, chamada 
“Ninhos”, onde eles entraram e ficaram alguns momentos 
deitados nos colchões. Teve uma outra obra também que 
eu não me lembro exatamente o nome dela agora mas 
ela ficou mais conhecida como uma vagina, que você 
entrava dentro dela.  

 

 

               Figura 43: Hélio Oiticica. Ninhos. 29ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo. 

               São Paulo, 2010. 
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Figura 44: Henrique Oliveira. Origem do Terceiro Mundo. Instalação. 29° Bienal de São Paulo, 2010 

 

A obra Ninhos, de Hélio Oiticica e a outra citada pelo professor, Origem do 

Terceiro Mundo, de Henrique Oliveira são propostas que chamam o outro para um 

envolvimento que requer o corpo e o movimento desse corpo. E essa possibilidade 

de envolvimento é algo que o espaço expositivo favorece. Uma situação semelhante 

é inviável de ser reproduzida em sala de aula. Daí a importância em proporcionar 

visitações nos espaços culturais que privilegiam a mostra de artistas, sejam eles 

contemporâneos ou não. O resultado que deriva desse encontro e dessa experiência 

com a arte pode tomar dimensões inimagináveis 

A professora Jequiá/4p, quando viu que a Bienal contemplaria obras de 

artistas que ela costuma trabalhar com seus alunos em sala de aula logo pensou na 

oportunidade que eles teriam de ver as obras pessoalmente. Nessa lista estão Hélio 

Oiticica, Lygia Pape, Lygia Clark, Cildo Meireles e Artur Barrio. Durante a visitação, 

um aluno explicitou a singularidade de um encontro com a obra no espaço expositivo 

dizendo: -A gente vê as coisas na sala de aula, mas é muito diferente-. A professora 

comentou que a visita à Bienal contribuiu como espaço de reflexão e de ampliação 

na experiência estética dos alunos. Ela conta que os alunos fizeram associações e 

comparações dos trabalhos de intervenção que eles realizaram na escola com os 

trabalhos de intervenção que havia na exposição. Outra questão importante que 

surge no relato dessa professora diz respeito à forma como os alunos perceberam o 

espaço da mostra: 
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Eu acho que de tudo que eu tentei trabalhar com meus 
alunos e de fato alcancei foi desmistificar o espaço da 
obra de arte. E por outro lado eles não perderam o 
respeito por esse espaço. Então (o espaço expositivo) 
deixou de ser sagrado, ”aqui não posso nada”, e por 
outro lado percebi muito respeito com as obras. 

 

Desmistificar o espaço expositivo, é vê-lo como um lugar acolhedor de ideias 

e não de sentenças prontas. É tê-lo como um espaço de participação e não de 

imposição, é percebê-lo como lugar propositor de experiências e não um manual de 

regras a seguir. Como a professora coloca acima, desmistificar esse lugar que 

abriga as obras de arte está diretamente ligado à forma como nos relacionamos com 

a arte. O que antes se restringia à frase “aqui não posso nada”, agora propõe algo 

parecido como “aqui eu devo me colocar”. A professora ainda comenta que seus 

alunos conseguiam distinguir quando uma obra os convidava à participação física. 

O professor Pinheiros/15p, mesmo ressaltando os pontos negativos de uma 

exposição com a dimensão de uma Bienal fala satisfeito sobre os comentários que 

surgiram durante e depois da visita com seus alunos. O que chama a atenção em 

seu relato são as associações que os alunos fazem das obras que viram na 

exposição com os assuntos estudados em sala de aula. Ele comenta que um ano 

depois da mostra, falando de algum conceito novo em sala de aula, alunos 

lembraram-se de obras que viram na Bienal e que tinham relação com o conteúdo 

em pauta. Ele completa dizendo que a visitação -é marcante para eles-. 

A professora Jagora/18p, falando sobre a sua motivação em levar os alunos 

diz que -eles saem de lá sempre muito alimentados-. E essa bagagem se reflete em 

sala de aula: -sempre que a gente volta a falar de arte, esses alunos que vão tem 

sempre essa memória muito viva. E com certeza é muito mais fácil de trabalhar com 

esses alunos, pois eles vivenciaram, experimentaram-.  

É uma experiência que aciona outros dispositivos sensoriais além do olhar, e 

que se dão no espaço-tempo determinado para tal. Nesse entrelaçar com a obra o 

aluno se insere de corpo inteiro. Oliveira e Freitag (2008, p. 23-24) comentam sobre 

isso: 

O público, ao se deslocar dentro de um espaço de 
exposição e perceber que a obra ali exposta é passível 
de ser manipulada, tocada, deslocada, cheirada, 
degustada, vestida e até desmaterializada depara-se, 
então, com outra forma de recepção da obra que vai 
além da supremacia do olhar. Outros sentidos são 
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convidados a fazer parte dessa “apreciação/ fruição/ 
leitura” e o “espectador/ leitor/ interator” é convidado a 
ser um participante ativo da mesma. 

 

E essa atitude ativa/participativa diante da obra é algo que a arte, mais 

especificamente a arte contemporânea, requer na atualidade. Vimos no capítulo 1 

que essa manifestação não abriga uma verdade oculta em si mesma que deva ser 

desvendada, como as produções modernas eram encaradas, ela abriga em si 

infinitas possibilidades significativas que se estabelecem no diálogo com o outro, e 

somente por meio dessa conversa ela se completa. E, para que haja esse diálogo é 

necessário que o observador/fruidor doe parte de si, de suas sensações, de seus 

conhecimentos, de sua história e até do seu não saber, que abre portas para abrigar 

novidades. Um momento que requer dele sua forma de ver/sentir/pensar, que deriva 

do seu contexto e de suas experiências e que, ao mesmo tempo, provoca 

ressonâncias em sua forma de ver/sentir/pensar o mundo. Como diz Barbosa (2011, 

p.18-19) “não se trata mais de perguntar o que o artista quis dizer em uma obra, mas 

o que a obra nos diz, aqui e agora em nosso contexto e o que disse em outros 

contextos históricos a outros leitores”. 

É sobre isso que falava Bourriaud (2009) no início deste tópico quando disse 

que a arte pode favorecer o resgate de um pensar reflexivo diante da vida, 

principalmente quando o encontro com ela favorecer a emersão das subjetividades, 

que surge a partir do momento em que a obra convida o outro para dela participar e 

significar.  

O professor, nesse contexto, dependendo da forma como lida com o ensino 

da arte pode favorecer ou limitar as experiências dos alunos. Martins (2011, p. 56), 

diz que “a mediação pode provocar a disponibilidade e a empatia, mas também o 

rebaixamento e o distanciamento de uma experiência estética e artística”. E sobre a 

mediação é importante lembrar que se trata de um “estar entre muitos” (MARTINS, 

2008, p. 23) em que a ação gira em torno da complexidade existente em um grupo. 

Dessa forma, o professor assume mais o papel de articulador de ideias do que de 

transmissor. 

Sobre a atitude dos professores entrevistados quando estão em uma 

exposição com seus alunos, poucos foram os detalhes. A professora Jagora/18p 

comentou que durante a visita à Bienal não se preocupou com que seus alunos 

formassem conceitos e ideias durante a visita, ela preferiu que seus alunos 
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andassem pelas obras e as descobrissem e somente depois conversaria sobre elas. 

E essa conversa às vezes, nem se dava no local da mostra, e sim na própria escola. 

Essa atitude também tem a ver com a escolha de uma forma de mediação, de dar 

oportunidade aos alunos de vivenciarem espaços-tempo silenciosos no encontro 

com a arte. Hernández (2007, p. 89) diz que quando o professor se percebe 

mediador passa a lidar com a possiblidade de aprender juntamente com os alunos e 

reconfigura a sala de aula como espaço de “relações e compartilhamento de 

experiências de aprendizagem.” Esses professores “deixam, então, de serem 

transmissores de informações a uma audiência passiva, para se transformarem em 

‘atores’, juntamente com os alunos, em um processo de reelaboração de suas 

próprias experiências.”. É substituir a relação verticalizada que subentende que o 

professor deposita seus conhecimentos sobre os alunos, por uma relação horizontal, 

na qual o professor, conhecendo mais profundamente os aspectos de sua disciplina, 

usa desses conhecimentos para articular ideias e apontar possíveis caminhos, 

dando espaço para que os alunos ampliem seus conhecimentos. 

Os professores Acaraú/11p, Jagora/18p e Jequiá/4p trabalharam previamente 

com os alunos alguns conceitos que a mostra abordava, usando o material 

distribuído pelo setor educativo.  

O professor Acaraú/11p também comentou sobre esse trabalho prévio com os 

alunos:  

Eu acredito muito que quando o aluno é preparado para 
uma exposição antes de visitá-la, ele aproveita muito 
mais. Eu acho que eles vão com o olhar um pouco mais 
atento para as questões que serão apresentadas ali. 

 

Sobre trabalhar com os alunos os conceitos de uma exposição previamente 

ou após a visita, isso vai de acordo com o objetivo e estratégia de cada professor. 

Essas ações também são influenciadas pela forma como o professor percebe o 

ensino da arte. Se ele trabalha os conceitos de maneira a formatar o pensamento 

dos alunos para aquilo que eles irão encontrar, induzindo-os a um pensamento 

unívoco, seu trabalho serve ao objetivo de “ensinar” os alunos a ver o que ele quer 

que vejam, limitando e anulando a subjetividade deles. Por outro lado, se o professor 

trabalha os conceitos deixando claro que esses são elementos norteadores da 

proposta artística e que juntamente com esses outros também são possíveis, seu 

trabalho serve ao objetivo de criar situações de aprendizagem e diálogos. Esse 
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professor sabe que com base no fruir de cada aluno e no entrecruzamento das 

percepções individuais da turma, é possível construir uma trama significativa. Além 

disso, esse professor não anula a experiência individual, e sim, a potencializa.  

Sobre a relação entre a arte contemporânea e a palavra, dá-se o mais 

delicado de todos os posicionamentos. No capítulo 1 vimos que a palavra não só 

adentrou a obra de arte como também se tornou imagem. Além disso, a forma como 

os teóricos e críticos passaram a lidar com a palavra constituiu um processo criativo-

poético e não revelador de verdades como no modernismo. Quando transpomos 

esses detalhes para o terreno da educação, no qual o pensamento de que os 

professores são detentores da verdade ainda ressoa, percebemos certa disparidade 

entre as necessidades que o ensino da arte contemporânea implica e o contexto 

educacional atual. Ainda são muitos os professores que transmitem o conhecimento 

em vez de articular os conhecimentos dele com os dos alunos, pois isso demanda 

uma mente aberta e também preparação. Diante disso, a palavra que provém do 

professor não deve ser unidirecional, mas sim convidativa fazendo com que os 

alunos se envolvam em ações criativas e poéticas juntamente com ele. 

Oliveira e Freitag (2008, p. 16), ressaltando o aspecto desafiador que o 

ensino da arte contemporânea pode suscitar dizem que lidar com ela na escola 

“significa ter a oportunidade de discutir um processo que está em construção, 

trabalhar no campo das incertezas, sobre aquilo que ainda está sendo gestado.”. E 

para que a situação colocada acima se estenda à prática da maioria dos professores 

de artes visuais muito ainda precisa ser mudado. Como diz Oliveira (2005, p. 65) 

não se trata de uma renovação do corpo docente, e sim, da “construção de uma 

nova identidade do profissional”, e isso requer “mexer no terreno das concepções, 

das atitudes, das crenças, dos valores e das simbologias”. Ou seja, no terreno das 

subjetividades dos docentes. 

Em muitas situações discorridas até aqui, percebe-se que a forma como o 

professor pensa o ensino da arte é fundamental no direcionamento de suas 

propostas em sala de aula e também na maneira como ele prepara e trabalha com 

seus alunos quando vão a uma exposição. O importante, não é se esse professor 

desenvolve propostas que envolvem a arte contemporânea ou não, pois um 

professor pode muito bem propor o ensino dessa manifestação com vistas a 

encerrar toda a sua potencialidade. É só nos recordarmos do comentário do 

professor Pinheiros/15p quando disse que -com a arte contemporânea tem que 
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tomar muito cuidado para não cair em uma descrição barata-. No entanto, será que 

além das especificidades que a arte contemporânea e seu ensino requerem, existe 

um pensamento contemporâneo que lida com a arte e a arte na educação 

diferenciadamente? 

   

3.2.1 Ensinar arte contemporânea/ ensinar arte contemporaneamente 

 

As especificidades que tangenciam a arte contemporânea fazem com que 

essa manifestação apresente um aspecto híbrido no qual a conjunção de linguagens 

diversas e a apropriação de objetos do cotidiano acabam criando uma visualidade 

complexa. Esse aspecto híbrido rompeu com os limites que circunscreviam o 

território das artes visuais, ampliando seus espaços de atuação e também causando 

a sensação de estranhamento. 

Essas singularidades, quando trazidas para o ensino, instauram, a princípio, 

uma falsa incompatibilidade entre essas produções contemporâneas e a forma de 

lidar com o ensino na maioria das escolas. Como pensar no aprendizado de uma 

manifestação que não se delimita? Que não se compartimenta? Que sofre 

mudanças a todo tempo? Como lidar com o desconhecido e o estranho?  

Esses estranhamentos podem se tornar barreiras que impedem muitos 

professores de lidar com ela nos espaços expositivos e também de trabalhar com 

ela em sala de aula. Mas, muitos professores têm emergido desse contexto 

reinventando suas práticas e encarando o ensino da arte e da arte contemporânea 

de maneira desafiadora. Resolveram ir de frente às questões colocadas acima com 

outras: porque não trabalhar com uma arte que permite múltiplos olhares e 

significações? Não estariam essas produções mais adequadas à própria diversidade 

que se tem em uma turma? Porque não olhar para essa manifestação como uma 

potência em vez de um enigma? Não seriam as propostas de aproximação da arte 

contemporânea também um olhar para as questões do nosso mundo atual?  

Diante dessas questões, percebe-se que tudo está atrelado à forma como o 

professor pensa/percebe a arte. Como diz Tourinho (2001, p.29) depende do 

professor o expandir e o restringir “a experiência estética dos alunos”. 
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Por isso, quando deparamos com professores que veem a arte e seu ensino 

de maneira diferenciada e inovadora, é pertinente atentarmos para suas práticas e 

também para a forma como pensam esse ensino.  

O sentido da palavra “ensinar”, sinalizado por Martins, Picosque e Guerra 

(1998,) atende mais à necessidade de um ensino atual do que as práticas 

tradicionais que ainda insistem em se manter. Elas dizem que a etimologia dessa 

palavra “significa apontar signos” e deve possibilitar que o aluno construa “signos 

internos, assimilando e acomodando o novo em novas possibilidades de 

compreensão de conceitos, processos e valores”. (MARTINS, PICOSQUE; GUERRA, 

1998, p. 128).  

Para o professor Pinheiros/15p o ensino da arte contemporânea exige 

especificidade: -Como esses artistas são atuais, eles não têm um contexto histórico 

já consolidado. Então temos que olhar suas obras como uma situação presente e 

tentar achar que referências você vai dar de aproximação-. E esse olhar colocado 

por ele é o olhar de um professor - pesquisador que procura referências, procura 

também se cercar da obra e também do que a cerca.  

A professora Jagora/18p, falando sobre a especificidade exigida pela arte 

contemporânea, ressalta a importância em despertar o interesse do aluno no sentido 

de -motivá-los nessa construção de significado-, que tem a ver com o próprio 

envolvimento que ela requer. 

Mas algo marcante surge nos relatos dos professores entrevistados 

sinalizando a existência de um pensamento/olhar contemporâneo no ensino da arte, 

que independe do tempo histórico da obra em si. O professor Acaraú/11p diz: 

Pegando qualquer imagem, de qualquer período da arte 
você pode olhar para essa imagem com um olhar 
contemporâneo, você consegue falar do período em que 
ela foi produzida e dizer um pouco daquele contexto e 
também tratar essa mesma imagem com o olhar de hoje. 
Por exemplo, tomando-se Guernica, de Picasso, você 
pode trabalhar com essa imagem em sala de aula 
falando do período em que ela foi feita, à que ela se 
refere e comparar com o que acontece hoje. 

 

Sua forma de pensar a imagem contemporaneamente, relacionando-a com as 

questões atuais, não anulam outras referências que a obra carrega em si, sua 

história e seu contexto. Mas, para além dessas questões, a obra pode ser 

vista/fruída com os olhos contemporâneos por meio dos quais se aderem a ela 
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outros elementos e conceitos que não estavam presentes no momento de sua 

criação. 

A professora Jequiá/4p falando sobre esse pensamento contemporâneo diz 

que -não é uma questão de estar trabalhando com artistas contemporâneos, se vier 

uma imagem do Renascimento eu vou analisar aquela imagem pela perspectiva 

contemporânea-. 

Sobre esse olhar contemporâneo, a professora Jagora/18p comenta que o 

mais importante é: 

construir conceitos, ideias e conhecimentos a partir do 
que ela (a obra) está te mostrando. E isso eu acho que 
tem que ser feito em qualquer momento da arte. Quer 
seja contemporânea, primitivista, quer seja a arte do 
lugar onde a gente vive.  

 

Com essa mesma ideia de “partir do que a obra” mostra, Viola (2011, p. 85) 

diz: 

Não se trata apenas de ler as imagens, mas discutir, 
pensar e refletir sobre elas, Não se trata de ensinar a ver 
porque esses estudantes estão em contato permanente 
com imagens em seu cotidiano. Trata-se de ensinar e 
aprender a pensar e a dizer sobre o que se vê. 

 

Essas ideias também aparecem no relato do professor Pinheiros/15p. Ele diz: 

Não adianta ensinar arte contemporânea de um jeito 
tradicional. A gente tem que pensar em como ensinar de 
um jeito contemporâneo, seja a arte tradicional, seja a 
arte atual, seja a arte moderna. A gente tem que rever 
como é que a gente apresenta a arte para os alunos, o 
que pedir à eles e como avaliá-los contemporaneamente. 

 

Enfim, quando esses professores falam sobre esse pensamento 

contemporâneo no ensino da arte, está implícita a ideia de que o ponto de partida 

para a fruição seria a atualidade em que ele e os alunos estão inseridos. Essa ideia 

se aproxima de um dos conceitos que a própria palavra “contemporânea” carrega 

em si. Vimos no capítulo 1 que existe um tempo de existência da obra para aquele 

que a vê, tempo que independe do seu tempo histórico de criação e diz respeito à 

contemporaneidade instaurada pelo observador quando está diante da obra. Ou 

seja, toda obra pode ser contemporânea desde que fruída por alguém.  
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O mais importante é frisar que esse pensamento contemporâneo não anula 

ou nega o tempo histórico da obra, o seu contexto de criação, o pensamento do 

artista e sua poética. Ele simplesmente impregna a obra de atualidade, de 

subjetividade e de criatividade. 

Vimos neste subitem que existem sim especificidades que as propostas 

artísticas contemporâneas apresentam e que exigem do professor uma atitude 

investigativa e também articuladora de conhecimentos – dele e dos alunos. Mas 

também existe um pensamento contemporâneo que amplia as possibilidades de 

ensinar a arte já que, além das especificidades que a obra traz em si, ela também 

pode se abrir para um olhar conectado com as questões atuais, olhar criativo que 

possibilita aberturas para se pensar e refletir sobre a vida e sobre o mundo. 

O que sobressai nesses dois últimos capítulos é como a maneira de pensar 

do professor influencia na sua forma de fruir a arte, na sua maneira de lidar com as 

questões que surgem no contexto de seus alunos, na forma de ver os obstáculos 

que surgem na escola, na sua forma de trabalhar os conteúdos e também os 

materiais de que dispõe, na maneira como escolhe as obras e os artistas a serem 

trabalhados em sala de aula, na forma como pensa as visitas às exposições e, 

principalmente, na maneira como ele se coloca em sala de aula.  

Usando novamente a obra de Cinthia Marcelle como metáfora, ouso dizer que 

diante do desafio que o ensino da arte na atualidade requer, existem muitos 

professores que têm emergido dos amontoados de giz que insistem em permanecer, 

sacudindo a poeira branca de suas práticas.  



 
 
 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 
 
 

137 

DENSAS TRAMAS 

 

O passeio pelas densas tramas da pesquisa constitui-se um exercício 

desafiador que transformou a maneira de ver a arte contemporânea, assim como o 

papel dos professores de artes visuais e os desafios que o ensino da arte na 

atualidade contempla. Além de resultar em um olhar diferenciado, perceber as 

aproximações entre esses três eixos foi fundamental, pois possibilitou a percepção 

de pontos de contato entre a teoria e a prática. 

Olhar para a arte contemporânea através das lentes dos teóricos, cujos 

olhares diversificados criam um emaranhado de significações em torno dela, 

possibilitou a elucidação de aspectos que a tangenciam, contribuindo assim para 

uma maior percepção sobre ela mesma. Relacionar a arte contemporânea com a 

autonomia, com o mundo visível e com a palavra, aspectos importantes que 

surgiram no contraponto com o movimento modernista, foi um exercício reflexivo que 

fez emergir questões importantes, não somente para um maior entendimento sobre 

essa manifestação, como também para contribuir com outros territórios que a tocam. 

E essas questões que surgiram se constituíram referências para se analisar a forma 

como os entrevistados pensam e lidam com a arte contemporânea enquanto 

fruidores e principalmente como propositores. 

Assim, na relação da arte contemporânea com a autonomia e com o mundo 

visível, vimos que ela se afirma autônoma enquanto dialógica, pois sua 

materialidade que geralmente se constitui de objetos e imagens retirados do 

cotidiano, pode suscitar diálogos com outras áreas do saber, postos no mundo. 

Diante disso, se aproximar da arte contemporânea enquanto fruidor exige um olhar 

atento e interessado em estabelecer um diálogo com a obra ciente de que ela, em 

potencial, contempla questões da atualidade. Além do encontro com a arte propiciar 

um olhar reflexivo e crítico diante do mundo ela também pode, como colocou 

Bourriaud (2009), restituir ao fruidor sua experiência sensível através da ação de 

suas subjetividades. 

Quando pensamos na relação entre a arte contemporânea e a palavra dois 

aspectos se sobressaem: um diz respeito aos textos que são escritos pelos teóricos, 

críticos e artistas, resultado também de um processo de criação e outro que diz 

respeito à emersão da palavra como elemento da obra em si. O primeiro, retira a 
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fruição de um espaço onde imperava a busca pela verdade que adentra a obra e a 

recoloca em um local que prioriza o processo criativo da experiência. O segundo. 

amplia a capacidade simbólica e também material da arte já que a palavra, quando 

presente na obra, é matéria, imagem e também significado.  

Quando aproximamos essas singularidades que envolvem a arte 

contemporânea em direção ao ensino da arte dois caminhos ganham destaque: um 

que contempla o olhar dos professores sobre essa manifestação enquanto fruidores 

e outro que surge do contexto escolar atual em que esses professores se inserem 

como propositores, carregado de historicidade. E claro que esses caminhos se 

cruzam em diversos pontos. 

As entrevistas com os professores de artes visuais foram fundamentais no 

sentido de perceber, em suas falas, como vivenciam o ensino da arte 

contemporânea e também o ensino da arte na contemporaneidade. Vários foram os 

aspectos significativos que emergiram de suas falas e que dizem respeito às suas 

práticas enquanto professores e fruidores: a importância da pesquisa e da 

continuidade na formação; a singularidade do encontro pessoal com a arte e as 

várias formas de vivenciar esse encontro; a importância em se levar em conta o 

contexto dos alunos e aquilo que os interessa; a importância da seleção e 

articulação das imagens e artistas que serão levados para a sala de aula; o 

destaque que todos eles deram à importância do encontro dos alunos com a arte no 

espaço expositivo; a percepção de que os conteúdos são referências que exigem 

mobilidade e inventividade e ainda as várias maneiras de lidar com os obstáculos 

que surgem no contexto escolar. 

As entrevistas também foram essenciais no sentido de visualizar como esses 

professores percebem o ensino da arte na atualidade e principalmente a estrutura 

educacional em que estão inseridos. Elas evidenciaram a existência de um leque 

composto por diferentes práticas e formas de pensar que vão desde um ensino 

retrógrado, que não contempla as necessidades atuais até um ensino que se 

pretende reflexivo, crítico, sensível e, portanto, significativo. 

Nesse sentido, olhar o percurso histórico do ensino da arte foi essencial no 

sentido de vislumbrar nas falas dos professores as ressonâncias que ainda se fazem 

sentir no presente. 

 Um dos aspectos mais importantes da pesquisa, onde as entrevistas foram 

fundamentais, foi perceber que, além das especificidades exigidas no ensino da arte 
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contemporânea e os desafios que ela propõe, existe um pensamento 

contemporâneo no ensino da arte. Pensamento esse que lança sobre a obra um 

olhar posto no presente sem anular o passado atrelado a ela. Pensamento que vê a 

proposta artística como ponto de partida para se estabelecer associações diversas a 

partir do contexto dos alunos e seus interesses, dos assuntos atuais, da história da 

arte, dos conceitos artísticos e elementos postos no mundo. Esses professores são, 

assim como Lygia Clark e Hélio Oiticica, artistas preocupados em fazer emergir a 

sensibilidade do público, professores-propositores que se importam com as 

experiências que seus alunos têm com arte na atualidade. 

Quando se olha para o quadro que se forma a partir da pesquisa, mesmo com 

olhos atentos, não é possível visualizar todas as estruturas que a fundamentaram. 

Em oculto, escondido aos olhos dos leitores estão processos que foram essenciais 

na construção dessa paisagem, como um croqui que guia e fundamenta a imagem. 

Assim foi o método de estudo por fichas temáticas que permitiu a articulação das 

ideias dos teóricos e também dos professores; a escrita e a reescrita que, como 

palavras aderentes ao pensamento fizeram ressoar vezes a fio e ainda ressoam e, 

por fim, a orientação cuidadosa e atenta que lançou desafios e forneceu materiais 

alternativos que enriqueceram a pesquisa e também a vida. 

O fim temporal de uma experiência com a arte não significa o fim de suas 

ressonâncias, elas continuam a suscitar reflexões, associações e o mais importante: 

implica também em mudanças internas. Assim também é a experiência com a 

pesquisa. Transitar pelas tramas suspensas erguidas por ela constituiu-se um 

exercício de reflexão acompanhada da emersão de muitas sensações que se 

entrelaçaram ao conjunto das experiências que abrigo e que me instigam a trilhar 

outros caminhos. Durante o percurso percebeu-se as especificidades de algumas 

tramas, alguns pontos de contato entre elas e também outras que insistiram em 

escapar. O fim desse percurso não corresponde ao fim da experiência e sim local 

que suscita outros pontos de partida. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Roteiro usado nas entrevistas com os professores participantes.  

 

SOBRE ARTE CONTEPORÂNEA: 

1.Quando se fala de arte contemporânea quais são as palavras que vem em sua 

mente?  

2.O que move a sua aproximação com essa manifestação? 

3.Como sua experiência como fruidor (público) interfere/influencia em sua prática 

docente? 

4.Como você tem acesso a essa manifestação artística? 

5.Como você definiria a arte contemporânea? 

 

AÇÃO PEDAGÓGICA – ARTE CONTEMPORÂNEA 

1. Trabalhar com a arte contemporânea em sala de aula é algo novo pra você? 

2. Quais seriam os pontos positivos de se propor uma aproximação dos alunos com 

esse tipo de manifestação artística? E os negativos? 

3. Propor uma aproximação dos seus alunos com a arte contemporânea exige de 

você uma outra forma de pensamento/ elaboração? Por que? 

 

SOBRE A 29ª BIENAL DE ARTE 

1.Você já visitou outras Bienais ou em 2010 foi a primeira vez? 

2.Como você percebeu o espaço da exposição enquanto fruidor? 

3. Você participou do curso oferecido pelo Setor Educativo da Bienal? Qual foi sua 

percepção da formação? 

4. Você teve acesso ao material didático oferecido por eles? Utilizou-o em algum 

momento? Comente sobre esses momentos.  

 

VISITA A 29ª BIENAL 

1. Você levou seus alunos à Bienal? Por que? 

2. O que o motivou a levá-los? 

3. Foi a primeira vez que proporcionou aos alunos uma visita à Bienal? Quantas 

turmas você levou? 
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4. Conte sobre as visitas (Como ela entrou em seu planejamento de aula? Realizou 

algum trabalho preparatório ou não? Como foram as respostas dos alunos, em 

palavras, gestos, expressões?...) 

 

DESDOBRAMENTOS 

1. Houve desdobramentos em sala de aula? Foi desenvolvido algum projeto ou 

ações educativas que deram continuidade à visita? Como foi? 

2. Gostaria de comentar/ relatar alguma outra ação educativa que você realizou com 

seus alunos e que envolveu a arte contemporânea? 

 

O PROFESSOR E A ESCOLA 

1. Qual seria, em sua opinião, a visão da escola/instituição em que trabalha sobre o 

ensino de arte? 

2. A escola/ instituição onde trabalha atualmente adota algum material didático de 

sua disciplina? Se sim, como ele é utilizado por você? Existem nesses materiais, 

propostas que contemplam propostas artísticas contemporâneas? Se não, como são 

elaboradas as aulas que a trazem? 

3.Em sua graduação você estudou sobre arte contemporânea? Se sim, de que 

maneira? 

 

SOBRE A ENTREVISTA 

1. Como foi a entrevista pra você? 

2. Que objeto você usaria como metáfora para avaliar essa entrevista? Por que? 

3. O que você acha que faltou perguntar? Há algo mais que gostaria de deixar 

registrado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

149 

ANEXO B. Formulário preenchido pelos professores: 

 

 

FORMULÁRIO COMPLEMENTAR DA ENTREVISTA COM PROFESSORES DE 
ARTES VISUAIS 
PESQUISA: A ARTE CONTEMPORÂNEA E OS PROFESSORES DE ARTES 
VISUAIS  -  PROGRAMA DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA 
CULTURA DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE. 
 
Caro professor(a), desde já agradeço pela disponibilidade em participar da 
entrevista, suas informações são muito importantes para a pesquisa que realizo no 
EAHC, assim como para o ensino das artes visuais. Além da entrevista que será 
gravada com sua permissão, solicito as informações abaixo: 
1.Nome:__________________________________  
2.Escola (Instituição):_______________________________________  

 pública estadual  pública municipal  particular  ONG 
3.Cidade:_________________________________  

4.Tipo de escola:  urbana-centro  urbana-periferia rural  
 número de alunos: ______________________________ 
 número de turmas: ______________________________ 
5.Formação d@ professor@:  

 artes visuais/artes plásticas  artes cênicas  dança  música 

 outra:________________________________ 
 Tempo de atuação:  
 Ano de término da graduação _____ 

Possui pós-graduação?  Sim Qual? ______ 

  Não.  
  
 Faz algum curso atualmente ou participa de algum grupo de pesquisa na sua 
área?Qual?_______________________________________________________ 
 

Idade:  20 a 30  31 a 40  acima de 41  
Contato (e-mail e telefone): _____________________ 

 


