1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Centro de Artes
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais
Especialização em Ensino e Percursos Poéticos

Monografia

PROCESSOS DE CRIAÇÃO E TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO DAS ARTES
VISUAIS

Lâmea Brum Gonçalves de Avila

Pelotas,2017

2

LÂMEA BRUM GONÇALVES DE AVILA

PROCESSOS DE CRIAÇÃO E TECNOLOGIAS EM EDUCAÇÃO DAS
ARTES VISUAIS

Monografia apresentada ao Programa
de Pós-Graduação em Artes Visuais –
Especialização, Universidade Federal
de Pelotas, como requisito parcial à
obtenção do título de Especialista em
Ensino e Percursos Poéticos.

Orientador(a): Profª. Dra. Larissa Patron Chaves

Pelotas,2017

3

Monografia foi defendida perante a seguinte Banca:

Banca examinadora:
____________________________________________________________

Profª. Dra. Larissa Patron Chaves(orientadora) CA UFPEL
_____________________________________________________________

Profª. Dra. Maristani Polidori Zamperetti CA UFPEL
______________________________________________________________

Profª. Me. Caroline Leal Bonilha CA UFPEL

4

Dedico esta, bеm como todas às
minhas demais conquistas, а Deus e a
minha amada família pelo apoio.

5

AGRADECIMENTOS:

Agradeço aos meus familiares em especial aos meus
queridos pais, Ivanir e Mario incansáveis no apoio que
me deram e por tudo que fizeram por mim. Minha irmã e
parceira Raissa por todo carinho e incentivo.
A minha querida, orientadora Larissa pela dedicação,
quando precisei sempre pronta a me ajudar. E a banca
professoras Maristani e Caroline que aceitaram, fazer
parte desta pesquisa.

6

RESUMO
Este trabalho apresenta uma proposta de pesquisa, que tem por fim
aprofundar estudos que debatem os processos criativos na escola, tendo
como público alvo alunos do 6º ano de uma escola pública de Pelotas.
Pretende-se associar estudos sobre o uso de tecnologias na educação,
juntamente com ensino aprendizagem da arte na escola, paradigma de cultura
e sociedade, incorporada na Arte Contemporânea. Aparecendo como objetivo,
analisar os processos criativos na Arte e sua relação com as diferentes
tecnologias, tendo como analises específicas em compreender como os
professores de arte articulam esses meios eletrônicos na sua prática;
identificar como o professor, observa proximidades e potências em diferentes
processos criativos e sala de aula; verificar o tipo de desenho que o aluno se
desenvolve melhor, se integra e se expressa com mais naturalidade. Esta
pesquisa versa sobre a questão dos “suportes” que são os processos de
desenho a mão livre e o desenho digital, no qual contribuem para ampliar os
processos de criação e outros caminhos de aprendizagem da arte. Onde, foi
realizada uma entrevista com o professor de artes e observações no
desenvolvimento da turma com as atividades o que permitiu saber, que a
experiência com os desenhos a mão e desenho no computador aumentou
ainda mais a motivação dos alunos nas aulas de arte, onde estavam muito
entusiasmados porque saiu da aula tradicional, pois o conhecimento com as
obras de arte e outros experimentos com o desenho deixaram eles se sentido
autores de sua própria história. Barbosa(2005) comenta que “para
compreender e fruir a arte produzida pelos meios eletrônicos, o público
necessita de uma nova escuta e de um novo olhar”. Onde estes
conhecimentos alargaram ainda mais os olhares dos alunos, sobre as novas
formas de produção e criação de imagens no qual é essencial para repensar o
ensino da arte na atualidade. Sendo assim, a presente pesquisa visa
investigar os processos criativos no Ensino da Arte, tendo como foco a
relação entre arte e tecnologia através do uso dos suportes digitais e
desenhos a mão livre. A indagação sobre as diferenças entre suportes e
práticas e o uso de diferentes ferramentas é relevante nos processos de
ensino aprendizagem.

Palavras Chaves: Ensino de Arte. Processos de criação. Tecnologia.
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Abstract

This work presents a research proposal, which aims to deepen studies that
discuss creative processes in school, targeting students of the 6th grade of a
public school in Pelotas. It is intended to associate studies on the use of
technologies in education, together with teaching learning of art in school,
paradigm of culture and society, incorporated in Contemporary Art. As an
objective, to analyze the creative processes in Art and its relation with the
different technologies, having as specific analyzes to understand how art
teachers articulate these electronic media in their practice; Identify as the
teacher, observe neighborhoods and powers in different creative processes and
classroom; Check the type of drawing that the student develops best, integrates
and expresses more naturally. This research deals with the issue of "supports"
that are the processes of freehand drawing and digital drawing, in which they
contribute to broadening the creation processes and other ways of learning the
art. Where, an interview with the teacher of arts and observations in the
development of the class with the activities was realized, that the experience with
the drawings by hand and drawing in the computer increased even more the
motivation of the students in the classes of art, where Were very enthusiastic
because they left the traditional class because their knowledge of the works of art
and other experiments with drawing allowed them to feel like authors of their own
history. Barbosa (2005) comments that "to understand and enjoy the art
produced by electronic means, the public needs a new listening and a new look".
Where this knowledge extended even more the students' looks, about the new
forms of production and creation of images in which it is essential to rethink the
teaching of art today. Thus, the present research aims to investigate the creative
processes in the Teaching of Art, focusing on the relationship between art and
technology through the use of digital media and freehand drawings. The inquiry
about the differences between supports and practices and the use of different
tools is relevant in the processes of teaching learning.
Keywords: Art teaching. Creation processes. Technology.
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Introdução
A arte

é

um

campo

rico

que

proporciona

ao

indivíduo

o

autoconhecimento através de sua vivência. Na atualidade o modo de pensar e
criar mudou muito, condicionado a tecnicidade artificial, devido à expansão
das tecnologias na sociedade, assim surgindo novas sensibilidades e novas
concepções de tempo e espaço.
Todavia, existe a “espontaneidade”, por meio da qual se aprende e se
cria na Arte, que Dewey (2010, p.161) aponta como sendo “o espontâneo é a
completa absorção em um tema que é novo, e cujo frescor sustenta e
preserva a emoção”.
O processo de criação artística, ao mesmo tempo que colabora para a
formação intelectual da criança, promove o aperfeiçoamento do seu domínio
corporal, desenvolve seu método de expressão e de comunicação e beneficia
seu relacionamento interpessoal, tornando-a mais participativa.
Na atualidade, as crianças cada vez mais utilizam as pontas dos dedos
como um meio de comunicação e de expressão e, explorar o mundo virtual e
digital em sala de aula, acaba mostrando-se inevitável. A “ponta do dedo”, por
ser um órgão que possui a sensibilidade do experimentar, contribui para essa
escolha de materiais na hora da criação, como Flusser (2013, p.13) salienta “o
novo homem não quer ter ou fazer, ele quer vivenciar, ele deseja
experimentar, conhecer e sobre tudo, desfrutar”.
Diante do acima exposto, o problema desta pesquisa assim se
configura: a reflexão sobre processos criativos tendo como foco o uso de
diferentes tecnologias e suas implicações no ensino-aprendizagem das Artes
Visuais.
Uma das principais inquietudes da pesquisa é saber quais ambientes,
conteúdos e objetos de interação os alunos se integram melhor para o
ensino/aprendizagem. Segundo Barbosa (2005), “para compreender e fruir a
arte produzida pelos meios eletrônicos, o público necessita de uma nova
escuta e de um novo olhar”. Pensando que também nós somos públicos e
formadores de público, o formar olhares significa o pensar sobre nossa pratica
enquanto fruidores e propositores de ações e transformações.
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O objetivo desta pesquisa consiste, em analisar processos criativos na
Arte e sua relação com diferentes tecnologias. No intuito de esclarecer a
importância da arte no desenvolvimento do aluno pensa-se também como
parte da investigação, compreender como os professores de arte articulam
esses meios eletrônicos na sua pratica, identificar como o professor observa
proximidades e potências em diferentes processos criativos em sala de aula,
verificar o tipo de desenho no qual o aluno se desenvolve melhor, se integra e
se expressa com mais naturalidade, e promover reflexões sobre o processo
criativo nos diferentes meios.
A presente pesquisa teve como processo de investigação princípios
norteadores de uma abordagem qualitativa no ambiente escolar. Teve como
instrumentos entrevistas semiestruturadas com a professora de arte da escola
investigada, e atividades propostas em forma de oficinas para os alunos do 6º
ano da escola Municipal, da rede pública de ensino da cidade de Pelotas/RS.
Para a realização da pratica com os alunos foram desenvolvidas, cinco
atividades, sendo duas com autorretrato com desenho no papel e outro
autorretrato no computador, releituras de obras de arte no papel, desenho de
observação de imagens rupestres e da arquitetura, e um desenho livre no
ambiente que aluno se integra melhor. Igualmente, foram desenvolvidas mais
duas produções de releitura de imagem, utilizando obras de arte e desenhos
animados, onde o aluno conhece as obras de arte e relaciona com os
personagens animados do seu cotidiano no computador.
A importância dos resultados visa fazer também uma reflexão que
contribua com a área da arte educação. Esta reflexão ganha relevância na
possibilidade de verificar o comportamento desses alunos seja no uso de
materiais tradicionais, ou na inserção da tecnologia nas aulas de arte. Muitas
vezes, quando a atividade é proposta, não percebemos a potência que essas
diferenças de técnicas fazem no processo de formação do indivíduo, que
pode tocar mecanicamente e sensivelmente.
Dessa maneira, fazer Arte potencializa a formação do aluno, no sentido
estético, qualitativo e emocional da experiência. Nos PCn’S(1998,31) o que se
pretende nas aulas de arte é “proporcionar experiências de fazer fruição e
reflexão da arte com objetivo do conhecimento”. Conhecimentos sobre as
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novas formas de produção e criação de imagens é essencial para repensar o
ensino da arte na atualidade.
A pesquisa apresenta dois capítulos, no primeiro fala da questão da
arte, como ciência derivada da palavra técnica, que pode ser compreendida
como procedimento, que pode ter um resultado, em alguma parte da
produção artística, definições das TIC. A importância do professor integrar a
tecnologia em sala de aula, pois faz parte do momento contemporâneo, a
escola ajudar a criar ambientes, para inserção da cultura tecnológica, para
alavancar outra possibilidade do processo criador do aluno.
No segundo, aborda a chegada na escola, o plano de experiência em
sala de aula através da prática com os desenhos a mão livre, com a
representação digital, algumas definições sobre os processos de criação e
seus encaminhamentos.
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CAPITULO I - Tecnologias na Educação Contemporânea

O surgimento da arte está relacionado com o desenvolvimento da
humanidade através da grafia do homem das cavernas. É o excepcional
registro pelo qual se tem uma ideia de como se desenvolvia a humanidade
em tempos antigos, nas cavernas são encontrados registros de desenhos de
animais e caçadores, talvez fosse mais fácil para capturar a presa e para
pintar eles usavam a tecnologia da época que era sangue de animais.
Na Grécia antiga, arte chamava techné (técnica) que significa “arte” ou
“ciência” e pode ser compreendida como qualquer procedimento que pode vir
a ter um resultado, em alguma pratica produtiva inclusive a produção artística.
Desse modo, a tecnologia que tem origem grega “tekhnologia(tekno + logos);
significa o conhecimento científico das operações técnicas ou da técnica,
(JAPIASSU,2006) conjunto de saberes.”
E dentro do campo da arte incluía tanto uma escultura como a
fabricação de um navio, no tempo contemporâneo nada mais justo de que a
arte venha acompanhada de computadores, vídeo, sintetizadores, uma vez
que são instrumentos que estão a nossa disposição no tempo de hoje. E arte
cinética, na década de 60, já nos apresentava um dos primeiros indícios de
arte tecnológica.
A chegada de novos materiais e novas tecnologias, não apenas na
arquitetura, mas também na música, na pintura, na escultura, sempre
revolucionou a arte e abriu caminho para novas formas artísticas. Essa
transformação se acentuou a partir do século XVIII, com o uso de novos
meios mecânicos, como a fotografia e o cinema e, mais ainda, com as
tecnologias eletrônicas: a televisão e o computador.
Ao refletir sobre as mídias digitais e Arte contemporânea, pode-se
afirmar que a Arte revela o imaginário de sua época. Neste século XXI, o
imaginário, somado ao digital, permite mesclar, recombinar com maior
facilidade e agilidade imagens, textos ou mesmo ideias.
A arte na contemporaneidade pode ser entendida como o encontro do
artista com o público, onde fica mais participativa através do surgimento e da
expansão das tecnologias intelectuais na sociedade, surge uma nova
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sensibilidade e uma nova percepção de tempo e espaço. (Levy, 1997). Nesse
sentido, este capítulo pretende discorrer sobre introdução da palavra
tecnologia, seus usos na Arte e suas transformações da mesma forma que a
sua

inserção

nas

formas

de

aprendizagem

entre

proximidades

e

estranhamentos de professores e alunos.

1.1. Definição (TIC)

Atualmente é inevitável a conquista da informática no mundo
educacional. Com a internet surgem novas possibilidades para se ensinar e
aprender. Aparece também a necessidade de se repensar a educação, os
educadores e os alunos em vista de um paradigma que requer reflexão. Hoje
o educando se encontra cada vez mais exigente e busca uma educação mais
próxima com o seu tempo. É função da escola então, oferecer recursos mais
favoráveis aos processos de ensino e aprendizagem e as Tecnologias da
Informação e da Comunicação - TIC podem contribuir para a melhoria desta
qualidade de ensino.
As TIC correspondem a todas as tecnologias que interferem e
intercedem os processos informacionais e comunicativos dos seres, sendo
nessa pesquisa o computador. Até, podem ser entendidas como um conjunto
de recursos tecnológicos agregados entre si, que proporcionam, por meio das
funções de hardware, software e telecomunicações, a automação e
comunicação dos processos de negócios, da pesquisa científica e de ensino e
aprendizagem.
Assim pode ser considerada como a educação e a prática de facilitar a
aprendizagem e para o melhor desempenho, por meio da criação, uso e
gestão de processos e recursos tecnológicos apropriados. É ampla a entrada
de computadores nas escolas e maior ainda o número de professores que
precisam de preparo para lidar com novos recursos visuais. Assim, se faz
necessário

programas

de

formação

continuada

para

capacitar

este

profissional para o uso das TIC no contexto educativo. O professor precisa ter
um papel ativo na integração das TIC junto aos alunos e as escolas devem
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iniciar um empenho para melhorar a qualidade do ensino através da
qualificação de seus profissionais na utilização das tecnologias.
A arte e tecnologia na contemporaneidade, não colocam em segunda
categoria a sensibilidade, e sim desenvolvem a capacidade subjetiva e
sensível humana.
Perante, a realidade tecnológica aparece no cenário nacional, é
necessário que o professor tenha conhecimento e domínio deste novo meio,
para que possa efetivamente explorar suas possibilidades nas aulas de arte.
O acréscimo das tecnologias e da telemática, ciência que trata da
transferência, a longa distância, de conhecimento computadorizado , geraram
novas formas de se fazer arte, bem como de disseminação das manifestações
artísticas realizadas com equipamentos tecnológicos.
O computador com atrelamento à internet permitiu gradativamente a
união de várias mídias, diminuindo as fronteiras. O tempo e o acesso à
informação e imagens suscitam uma diferente execução em que o usuário
passa a ser um componente ativo, produzindo, gerenciando e interagindo com
os conteúdos disponíveis na rede, propiciando mudanças culturais e
conceituais.
Dessa forma, a implementação do computador, na escola alarga o
campo de pesquisa em arte, bem como, da produção de imagens e do fruir,
do interagir, com as manifestações artísticas contemporâneas e tecnológicas.
A relação da arte com as tecnologias digitais acende novas capacidades
para o ensino da arte na escola, tornando se um relevante objeto de
intercessão no processo ensino/aprendizagem.
Tanto que, nas relações com as propostas artísticas peculiares das
tecnologias digitais, como na possibilidade de pesquisas no contexto da
história da arte ou da cultura visual emergente deste meio, bem como na
elaboração e tratamento de imagens que possam ser feitos por projetos
educacionais.
Além disso, conservam relações fecundas para propostas colaborativas
de construções, proposições e conjunto entre alunos, professores, instituições
e comunidade. É primordial, por parte dos professores e das instituições
educacionais

a

busca

de

novos

caminhos

para

a

conhecimentos implicados com a realidade a qual vivemos.

construção

de
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Conhecimentos sobre as novas formas de produção e criação de
imagens é essencial para repensar o ensino da arte na atualidade e ainda
poder aumentar no repertório do aluno.
A inserção de tecnologias digitais nas escolas gera transformações na
formação do conhecimento, na produção, armazenamento e propagação das
informações. Desperta, desta forma, indagações sobre táticas didáticas
tradicionais e clama por uma emergente redefinição do papel do professor e
de sua relação e interação com os alunos.
É um fato incontestável que no momento contemporâneo a vida se
alimenta tecnologias e configura estreitas interfaces criativas e
técnicas, num contexto transdisciplinar baseado em conceitos
fundamentais da ciência, da arte, da filosofia, da comunicação, da
educação, dos negócios, em âmbito privado e institucional,
atendendo aos desafios da revolução numérica, com a presença de
sistemas artificiais que provocam mudanças e modelam outras
formas de viver marcadas por relações sociais que subvertem
princípios vigentes em sociedades anteriores (DOMINGUES, 2003,
p.13).

Por meio do alargamento e da popularização do computador, incluindo
dispositivos móveis, características como a participação e a cooperação são
essenciais em uma proposta educacional.

1.2. Professores e alunos: A interatividade com as tecnologias

Na atualidade, aparecem tecnologias que viabilizam a criação e a
interação com propostas artísticas em ambientes virtuais que se configuram
como mais um espaço de experiências vividas, de construções de
subjetividades, de ampliações na compreensão da realidade, colaborando
para a configuração de um sujeito pesquisador. A interatividade beneficia a
elaboração de conhecimento em arte, alarga o campo de recursos
pedagógicos, propicia novas formas de concepção do mundo, bem como de
expressão e comunicação.
Desta forma, é formidável que as escolas criem ambientes e estruturas
que favoreçam a inserção dos alunos e professores na cultura tecnológica
tanto num nível mais elementar e instrumental como também num nível mais
crítico e participativo, ou seja, uma educação tecnológica formadora de
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pessoas críticas, ativas e participantes da vida em sociedade. “Para ampliar
os limites da tecnologia e de seu uso, é preciso pensar as relações entre
tecnologia e processos de conhecimento, tecnologia e processo criador”
(BARBOSA, 2005, p. 111).
Assim como a tecnologia provoca diversas influências é significativo
observar que o conhecimento sobre as novas formas de produção e criação
de imagens é essencial para repensar, de forma sucessiva, o ensino de Arte
na atualidade.
Além do mais, no momento em que estamos vivendo, o que transmitir
agora está sempre disponível através do clic dos dedos, seja ele no
computador ou no celular. Serres (2012, p.26) chama de “Polegarzinha ou
polegarzinho”, o acesso ao mundo pelo celular, “o acesso ao saber se abriu”,
e de certa forma, “já está o tempo todo e por todo lugar transmitido”.
E com o avanço das tic, tudo o que era concentrado num determinado
lugar, na escola, numa universidade ou numa biblioteca se expandiu pois tudo
pode ser acessado, antes mesmo de ver o professor para tirar aquela dúvida,
pois através da expansão da internet podemos viajar país a fora porque quase
tudo está ali pronto para nos informar.
Hoje em dia, com toda essa expansão, que segundo Serres(2012) os
“polegarzinhos escrevem na tela do computador”, se abre o conhecimento
como em um livro e um livro muito mais prático, pois através do toque dos
dedos temos a noção do início de um documento e final bem rapidamente,
onde podemos parar as páginas no assunto que for mais atrativo para leitura.
Entretanto, é importante deixar claro que essa é uma forma de acesso, pois
talvez uma das relações de manuseio e entendimento de novas tecnologias
podem responder a questões de preferência, geracionais e ou outras.
As crianças de hoje em dia a geração “Polegarzinha”, devido já
nascerem nesse momento tecnológico, parecem que nascem sabendo utilizar
as ferramentas digitais, é mais fácil ligar o computador do que escrever.
Sibilia(2012) pontua que “justamente essas crianças nasceram ou cresceram
no novo ambiente”. E sendo assim não tem como separar as mídias da
aprendizagem escolar, e trazer para aula é fundamental pois contribui para o
conhecimento e ao mesmo tempo remete ao cotidiano de muitas crianças.
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E foi o que aconteceu com a turma do 6º ano eles ficaram muito
entusiasmados com a proposta se deram muito bem, todos sabiam mexer no
paint, nem precisou ensinar eles, pois já entraram na sala de informática
ligando os computadores e abrindo o programa e começando a desenhar
seus autorretratos, o que observei que não tiveram nenhuma dificuldade, foi
uma aula interessante para eles, houve muito interesse, pois saiu da rotina
das aulas de arte que eles costumavam ter.
O laboratório parecia a casa dos alunos a felicidade estampada, o
objetivo da aula foi alcançado, quando terminou eles nem queriam ir para a
aula de educação física, de tão empolgados, notei que elaboração dos
desenhos foi bem rápida mas bem feita e não tiveram dificuldades.
Muitos dos alunos relataram que desenhar no computador é mais rápido,
prático, e fácil até para pintar porque no desenho a mão livre demora mais o
processo e no computador as ferramentas de utilização estão à vista é só clicar
que já saiu uma parte do que se quer desenhar, teve um aluno que relatou que
não sabia desenhar e no computador fica mais prático.
Na entrevista feita com a professora de arte, a professora comentou que
os alunos “aprendem arte da mesmo forma que ele se alfabetiza-se com
brincadeiras, releituras conteúdos diversos, o aluno interagindo com a arte e
com seus conteúdos, tornando-a uma companheira de todos os trabalhos e
aprendizagens.
A professora Comentou que usa muito os dispositivos como o celular, e o
computador algumas vezes, pois a sala de informática está ocupada com
projetos e no momento o celular é muito útil para a aula.
Na aula de artes, a professora aborda os alunos com trabalhos de pintar,
desenhar, dobraduras, busca trabalhar de forma sempre a favor do que mais
atrai o aluno, pois a maioria gosta, o que colabora um pouco mais para a
concentração da aula, onde ajuda para a coordenação motora fina e para o
aprendizado em geral.
Duarte Junior(1998) reitera que é necessário essa troca de experiências,
pois, um conhecimento não parte somente de um lado é indispensável junção de
saberes professor e aluno é fundamental que o aluno contribua para com a aula,
experiências essas que tomamos contato com as várias maneiras de aprender.
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Na educação joga-se com a construção do sentido-do sentido que
deve fundamentar nossa compreensão do mundo e da vida que nele
vivemos.
No espaço educacional comprometemo-nos com a nossa ―visão de
mundo, com nossa palavra. Estamos ali em pessoa-uma pessoa que
tem seus pontos de vistas, suas opiniões, desejos e paixões. Não
somos apenas veículos para a transmissão de ideias de terceiros:
repetidores de opiniões alheias, neutros e objetivos. A relação
educacional é, sobretudo uma relação de pessoa para pessoa, humana
envolvente. (DUARTE JR, 1998, p.74)

A educação é, por certo, uma atividade profundamente estética e criadora
em si própria, pois a todo instante o professor se vê percebe sujeito a criar pois
nem sempre o planejado acontece daí percebe-se a importância do criar. Onde
tem o sentido do jogo, do brinquedo, em que nos envolvemos prazerosamente
em busca de uma harmonia.

CAPITULO II - Experiência em Arte: o que implica a
diversidade de suportes?

Este capítulo pretende discorrer sobre a experiência na escola. A relação
das crianças com a abordagem da pesquisa, o desenvolvimento da pratica de
intervenção tendo como foco a relação entre arte e tecnologias, e os usos de
suportes e práticas de metodologias diferenciadas no processo de ensino e
aprendizagem.
Pensar nas formas como esta tecnologia é aproveitada hoje foi instigante
desde o primeiro momento, pois mostrar para o aluno as possibilidades de criar
utilizando diferentes tecnologias, capta as várias potências de criação para esse
aluno o que acaba atraindo ainda mais a atenção deles. Nessa experiência
foram utilizados o desenho em releitura da obra, desenho a mão livre, desenho
no computador e desenho com carvão. A cada aula a motivação era maior, pois
gostaram em saber dos outros encaixes da arte entrando no momento atual.
Nas duas primeiras aulas, foi apresentado para os alunos o que é
autorretrato, e pediu-se a eles para elaborarem um desenho a mão livre e outro
no computador no programa paint. Pediu-se que escolhessem o ambiente no
qual eles gostassem mais. Na terceira e quarta aula, estavam estudando sobre
arte rupestre, e foi pedido a eles para elaborarem releituras das pinturas,
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arquitetura, cerâmicas e pedras rupestres com desenho de observação da
imagem com carvão e lápis grafite.
Por seguinte, na quinta e sexta aula, foi pedido para eles elaborarem uma
releitura com obra de arte com inserção de desenhos animados ou artistas da
preferência deles e outra releitura com obras de arte, colagem no papel das
obras da Tarsila do Amaral, e mais duas releituras com observação da imagens
da obras da Tarsila e Mondrian. Os trabalhos foram bem elaborados onde alunos
contemplaram muito suas criações.

2.1.Processos de criação- algumas definições

A arte pode proporcionar, mexer e instigar, mostrar que para um processo
criativo, não importa o meio e sim o indivíduo despertar para esse criar, que vem
de dentro para fora como uma “impulsão”. Segundo Dewey(2010) o estágio
inicial de qualquer experiência completa, o material interno, inflamado, deve
encontrar um combustível objetivo de que se alimentar. Através da interação do
combustível com o material, já em chamas, o produto é formado passa a existir.
Existem meios que nos impulsionam mais, mas não é o meio que nos faz
parar de criar, existem meios que nos envolvem mais, muitas vezes pelo fato de
fazer parte do nosso cotidiano. Esse, é o caso do computador para as crianças,
como já eram acostumados a lidar é um meio motivador. Por mexer na
ferramenta digital, é prazeroso porque é algo saiu do cotidiano escolar, onde
eles transmitiram bastante emoção na elaboração dos trabalhos.
A indispensabilidade de se expressar sentimentos e emoções nos
acompanha por toda vida. O que muda é a maneira de como nos expressamos,
de como resolvemos os problemas. Assim, qualquer motivação utilizada deve
ser flexível para abrir o maior número de caminhos e soluções possíveis.
A criatividade é uma dessas potências e a criação é um resultado dessas
ideias. O aumento da percepção, incluso no processo ensino/aprendizagem em
arte, ganha uma conotação mais ampla e aponta o desenvolvimento da
percepção, da imaginação, da capacidade crítica na apreensão do mundo
circundante. Assim sendo, o conceito de criatividade também se amplia. O
processo criativo é desenvolvido através do “fazer arte”, da leitura e
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interpretação do objeto/evento artístico diante de sua contextualização, firmando
a elaboração e a flexibilidade como essenciais.
Desconstruir para construir, selecionar, reelaborar, partir do conhecido e
modificá- lo de acordo com o contexto e a necessidade são processos criadores,
desenvolvidos pelo fazer e ver Arte, fundamentais para a sobrevivência no
mundo cotidiano (BARBOSA, 2002, p.18).
Nos processos de criação é o momento no qual o indivíduo tem a
capacidade de conseguir se achar no seu próprio mundo, onde pode fazer uma
relação do seu interior e expor para o exterior o que chamamos de caminhos
intuitivos. Os caminhos vão aparecendo no nosso processo de criar, através da
percepção do meio, no qual estamos vivendo, e que conseguimos construir
através da sensibilidade reflexiva. Para Duarte Júnior(2004, p.141) nos
processos de criação é o momento no qual o indivíduo tem a capacidade de
conseguir se achar no seu próprio mundo, onde pode fazer uma relação do seu
interior e expor para o exterior, o que chamamos de caminhos intuitivos, pois “a
ficção, a imaginação daquilo que ainda não é, mas poderia ser, consiste, pois,
numa das mais eficazes ferramentas de que dispõe a humanidade para a
criação do saber (Idem, 141)”.
Percebe-se que o ato de desenhar, implicado no observar, que motiva a
expressão e faz com que as crianças possuam ferramentas para alimentar o seu
percurso criador, e “revelar” a sua manifestação artística através de diferentes
linguagens, sem bloqueios ou estereotipias, mas como uma forma de buscar
outros jeitos de se expressar encontrando uma poética singular. Onde o ato de
desenhar é a base para todas as outras linguagens artísticas.
Pois o desenho,
é uma forma de manifestação da arte, o artista transfere para o papel
imagens e criações da sua imaginação. É basicamente uma
composição bidimensional (algo que tem duas dimensões) constituída
por linhas, pontos e forma.( PERCíLIA Eliene. "Desenho"; Brasil
Escola.) Disponível <http://brasilescola.uol.com.br/artes/desenho.htm>.
Acesso em 11 de julho de 2017.

Logo, desenhar corresponde a um desígnio. Que apresenta uma
finalidade por trás deste ato, que leva o artista a registrar linhas e signos em
uma superfície. Esta junção de registros em seguida, será chamado de desenho.
Sobre isso, Teresa Poester coloca que,
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O traço é uma incisão sobre o suporte [...] O lápis não toca a superfície [...]
ele agride, a desafia. O lápis, seco e pontudo, arranha a superfície. O
contato do grafite sólido sobre o papel estabelece uma resistência ao
deslocamento do braço e da mão agindo como uma força contrária ao
movimento. (POESTER, 2005, p.56).

Na arte, como toda e qualquer linguagem, organiza e descreve o campo
perceptivo que a humanidade incorpora para ser e estar no mundo, o desenho
nasce no momento que a mão apossada de algum instrumento toca no suporte a
ser desenhado.
Assim Edith Derdyk (2003 p.65) fala que para “a criança não desenha o
que vê mas o que sabe, o que sente, seu saber é sentir e perceber, a sensação
interna de se sentir no mundo é a sua bandeira”.
De tal modo sendo, como podemos observar, o ato de desenhar pode ser
entendido como uma técnica utilizada pelo artista para tomar posse da realidade,
e fazer uma imagem objetiva; desta forma, a experiência do desenho ajuda o
artista a divulgar seus conceitos ou imagens que foram desenvolvidas a partir de
sua mente, primeiro a ideia e depois o esboço, ou um estudo preparatório para
uma pintura, uma escultura ou o próprio desenho como obra acabada. Então
este gesto, é a fragilidade de um impulso criativo.

2.2 A chegada na escola: o primeiro diagnóstico e algumas criações

No dia das atividades, entrei em aula, e fiquei esperando quando todos
entrassem. Fiquei muito feliz, porque quase toda turma estava presente, pois já
fazia dois meses que eles não tinham artes, a professora titular estava afastada
havia dois meses por problema de saúde e aula aconteceu numa segunda feira
nos dois primeiros períodos.
Neste encontro, mostraram interesse pela disciplina e a vontade de ter a
aula de arte, me apresentei e disse que era professora de artes, estava fazendo
uma pesquisa e queria desenvolver quatro atividades com eles e contava com a
colaboração de todos.
Assim, no primeiro momento da aula tive uma conversa com eles, fazendo
um diálogo introdutório relacionando o autorretrato colocando os seguintes
questionamentos: Vocês sabem o que é autorretrato? Já tinham feito antes?
Permiti que livremente respondessem, as respostas foram bem variadas.
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1.Vocês sabiam o que é autorretrato?
“Sim a gente se olha no espelho e desenha”.
“É aquele desenho que se faz se olhando”.
“É um desenho que se faz através da foto”.
“Um desenho que se a gente faz se imaginando.”
2.Já tinham feito antes?
“Acho que sim mas é difícil”.
“Em casa mais ou menos já tinha tentado”.
“Nunca tinha pensado, porque é difícil de desenhar como sou”.
“É difícil de expor no desenho”.
“Sempre que faço fica feio não parecido comigo”.
Sendo assim, fiz este diálogo, com a intenção de instigar e trazê-los para
o assunto, e consequentemente para a realização das atividades.
No início da aula, eles com os olhos atentos quando foi explicada as
atividades, nas quais era para que eles fazerem um autorretrato em dois
ambientes diferentes, um no papel e lápis, outro autorretrato no computador no
programa paint e um desenho livre no ambiente que eles quisessem, e depois
fazer uma releitura com a pintura da arte rupestre no papel, mais releitura de
obra de arte no computador.
A turma adorou a proposta, acharam diferentes e legais e quando falei
que tinha que ir para sala de informática melhor ainda, uma aluna disparou
dizendo,“Ai professora não te conheço direito, mas já me apaixonei! “A outra
professora passava matéria muito monótona!
Depois chegando perto dessa aluna, perguntei a ela o que faz com que
um professor seja melhor, interessante, ela então disse que gostaria de fazer
coisas diferentes...” está certo que a gente é criança mas nem tanto, nós
pensamos também.”
Segundo Hernández, a escolha do tema não se trata, contudo
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[...]colocar em pauta o que eles “gostam ou o que lhes “interessa”,
simplesmente, mas por algo que os incomode e desafie [...] Daí a
importância ao escolher temas ou problemas em cultura visual, que se
tome como ponto de partida as experiências e os questionamentos dos
estudantes, de modo que o aprender não seja para eles uma obrigação
curricular, mas uma oportunidade de construírem experiências de
subjetividade (2007, p. 83).

Onde, observa-se que essa professora mostra uma aula tradicional, não
traz novidades para os alunos e talvez isso seja um dos agravantes conforme o
depoimento da aluna, então em aula comentei um pouco do que seria um
autorretrato, citei alguns artistas mas eles não conheciam, expliquei que
autorretrato não é um desenho de cópia fiel e sim um desenho que visa mostrar
suas principais características do indivíduo.
Foi notado que a grande dificuldade para eles foi o início porque eles
queriam desenhar perfeitamente, daí foi explicado que não havia a necessidade
de desenhos perfeitos e sim aparecer o que eles achavam de mais importante
em seus rostos.
Dessa maneira, foi percebido que eles queriam se desenhar como cópia
fiel, tanto que logo de início foram buscar com a ajuda da foto, pegaram seus
celulares e tentaram. Depois deixaram o aparelho de lado e começaram a se
representar, teve um aluno que chegava a medir com os dedos o rosto e
transferia para a folha, foi impressionante ver a preocupação.
Foi o caso deste aluno da (Fig.1) a abaixo, media cada parte do rosto, os
cabelos todo o formato do rosto que foi por dedução mental, foi impressionante
perceber os detalhes que ele queria passar.

Figura 01- autorretrato do aluno 11anos
Fonte: acervo pessoal
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Nessa idade percebe-se que os desenhos deixam de ser espontâneos ou
muitas vezes os alunos se negam a desenhar, por acreditarem que não sabem
faze-lo. Luquet (1969) falava sobre a questão da fase do realismo intelectual,
que “é a fase em que a criança desenha não aquilo vê mas aquilo que sabe”,
nessa fase aparece diversos pontos de vistas e já entrando no realismo visual
que é a fase pela a qual a criança já tem mais conceitos sobre seu desenho e
enxuga o seu grafismo levando a se juntar as produções adultas.
Porém, na outra aula já na sala de informática, foi um voo porque eles
simplesmente voaram para sala de informática, gostaram da proposta de se
desenharem no computador, e todos os alunos já sabiam mexer no paint, só que
uns se empenharam mais enquanto outros fizeram só por fazer porque queriam
entrar no facebook ou jogar. Esse, é o caso de uma aluna da (Fig.2), 12 anos
que fez essa florzinha porque estava sem vontade de desenhar nada.

Figura 2 – aluna 12 anos desenho no paint

Igualmente, aluno de 11 anos, fez a rosa dos ventos, foi interessante, pois
trouxe para a aula de artes a geografia porque gosta muito desta matéria, e era
o que estavam trabalhando nas aulas de geografia.

Figura3- aluno 11 anos desenho no paint

Esta outra aluna 12 anos, estava sentada do lado da aluna da (Fig.2), que
não estava afim de desenhar e quase copiou o desenho da colega, só foi pouco
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mais criativa e fez uma florzinha com estrelas. Se percebe o jeito e a vontade do
alunos pela expressão da pintura do desenho, a pintura é toda riscadinha saindo
da forma do desenho para terminar de uma vez.

Figura 4- aluna 12 anos desenho no paint

Agora este aluno é o mesmo da (Fig.1) ele estava bem interessado. O
interessante que estado e forma que a criança está aparece sempre no
desenho, este menino já quis contar uma historinha, desenhou ele mais dois
amigos numa luta, ele é o do meio da figura, era o juiz da luta.

Figura 5- aluno 11 anos desenho no paint

Faz-se necessário ressaltar que a escola possui uma ótima estrutura de
informática para os alunos, são dois laboratórios, com 30 computadores novos.
Entretanto, muitas vezes não são usados pelos professores de arte.
Consequentemente quando apresentei a proposta das atividades a serem
desenvolvidas na sala de informática foi um ótimo chamamento para a aula, tive
a oportunidade de ter contato em duas semanas com os alunos, para
desenvolver as atividades, o que configurou-se tanto como produtivo como
prazeroso.
Seguidamente, na outra aula da semana seguinte produzimos a
continuidade com as atividades agora com releitura das pinturas de arte
rupestre, que estava no programa de conteúdo da escola, falei pontos principais
de como era a pintura, arquitetura, cerâmica neolítica. Eles gostaram muito,
tinha alguns dos alunos que já sabiam outros tiraram suas curiosidades.
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Para finalizar as aulas, produziram releituras de obras de arte introduzindo
desenhos animados, séries ou personagens que mais gostassem, foi mostrado
alguns exemplos de como para a realização da atividade, eles ficaram livres
para a escolha da obra de arte, foi pedido para que pesquisassem na internet.
Eles se interessaram muito, pois gostaram de relacionar obras primas com o seu
cotidiano no computador.
Nas quais, as obras que mais apareceram foram da Tarsila do Amaral,
Leonardo da Vinci, Van Gogh,Munch, onde uma das aluna de 12 anos, adorou
muito as atividades, fez em seu trabalho uma colagem com a cantora Anitta na
obra de Van Gogh, pois relatou que “acho a cantora ousada e a obra se encaixa
bem com sua ousadia”.

Figura 6- colagem da artista Anitta na obra Van Gogh da aluna 12 anos;
Fonte acervo pessoal

Posto que, o interessante neste trabalho é que aluna colocou tão bem a
imagem que se olhar de longe parece que a imagem da artista faz parte da obra
de Van Gogh, o título do trabalho assim ficou “Anitta na sua Cadeira”.
Esta obra se configurou, em um referência a cantora na obra, porque a
aluna fez um recorte no paint da imagem da artista, colando na obra de Van
Gogh, onde frisa bem a questão de tempo de uma obra pós –impressionista
junto com outra imagem de vertente contemporânea.
Tadeu Chiarelli diz que,
Apropriar-se não significa, em princípio, apropriar-se de apenas um ou
dois objetos ou imagens de uma mesma natureza, ou com uma ou
várias características comuns. Apropriar-se é matar simbolicamente o
objeto ou a imagem, é retirá-los do fluxo da vida – aquele contínuo
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devir, que vai da concepçãoprodução até a destruiçãomorte -,
colocando-os lado a lado a outros objetos, com intuitos os mais
diversos. (CHIARELLI, 2002, p.21)

Nesse sentido, as práticas intertextuais vão ao encontro da necessidade
de resignificar conceitos pré-estabelecidos e tomar posse de algo que não nos
pertence. É retirar determinado objeto, ideia ou obra de arte do lócus originário
para fazê-lo reconfigurar em outro tempo e espaço, deixando assim, seu
significado para então seguir o fluxo de uma nova existência.
Percebe-se que também que refere a questões de cultura visual onde
segundo Hernandez (2011, p.35) aponta sobre “a contribuição principal da
perspectiva” da cultura visual é propor (argumentando seu sentido) uma
mudança de foco do olhar e do lugar de quem vê, na obra aparece duas
imagens super massificadas a cantora pop, e o pop da Arte, que não deixa de
ser amplamente divulgado tanto em museus e suas apropriações tem muitas
formas de visualidade.
Entendemos aqui que cultura visual não é o foco central desta pesquisa,
entretanto o uso de tecnologias como resultado nos apontou para também outros
caminhos, onde os estudos culturais sobre o ensino de arte abordam problemas
vinculados ao gênero, às manifestações da cultura pós-moderna, ao
multiculturalismo e aos fenômenos da globalização vinculados às novas
tecnologias (HERNÁNDEZ, 2000, p. 40).
E no universo atual de onde cada vez mais, crianças e adolescentes já
possuem um olhar mais crítico e moderno trazer a cultura visual é de muita
importância, pois trabalha expressão e atualidades que eles veem na televisão
ou na internet.
O cerne da imagem está em sua subjetividade, nas suas entrelinhas, nos
seus diferentes significados definidos de acordo com o que cada indivíduo
constrói socialmente, culturalmente e cotidianamente, em harmonia ao seu
repertório visual, suposições, sensações, criatividade, imaginação, imaginário,
sensibilidade e habilidade de interpretar.
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2.3. O plano da experiência nos desenhos e trabalhos a mão livre

Nas aulas com desenho a mão livre, os alunos gostaram, mas se sentiram
travados no início, porque insistiam na perfeição dos desenhos, uns diziam que
não sabiam desenhar, mas depois fluiu normalmente, tanto nos autorretratos e
nas releituras das pinturas da arte rupestre.
A experiência com autorretratos, foi boa, no primeiro desenho eles se
desenharam de rosto, depois de corpo inteiro. No desenho de rosto eles
pensaram na estrutura da criação, no de corpo inteiro eles pediram uma
estrutura fácil, a partir de então coloquei a estrutura de boneco palito onde eles
para se conhecerem melhor iam vestindo o boneco ou boneca com pontos mais
marcantes, do seu corpo, com roupas que mais gostam de vestir, com objetos
que mais gostam de usar. O resultado foi ótimo, apareceu autorretrato a partir de
desenhos animados, uns sem olhos, boca nariz, apenas com os cabelos
enfatizando que o mais marcante no seu rosto era o cabelo, apareceu bola de
futebol, mas o recorde foi o queridinho dos jovens o celular, esse acessório não
podia faltar.
Os desenhos na maioria foram, em preto e branco, sem cor pois na
maioria disseram que ficava mais original, os desenhos com o corpo inteiro eles
gostaram mais acharam mais fácil de fazer porque poderiam introduzir o que
eles mais gostam de usar no seu dia a dia.
O aluno abaixo, foi um dos que menos teve problema para se desenhar,
pois relatou que adora desenhar, seu irmão é um ótimo desenhista, e que fica o
ensinando

Figura 7-autorretrato aluno 11 anos
Fonte: acervo pessoal
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Visto que, depois que elaborou, ele ficou ansioso para levar o desenho
para casa pois ele queria muito mostrar para o irmão mais velho, e também ele
foi o único que fez seu desenho livre desenhando no papel, pois ele gosta do
“lápis”. Comentou, no seu desenho livre ele desenhou um carro capri modelo
1973, pois seu irmão tem muitas dessas imagens no seu quarto, daí extraiu a
ideia.

Figura 8- desenho livre aluno 11 anos; Fonte: acervo pessoal

No desenho de corpo inteiro foi o desenho mais bem trabalhado
colocou novamente detalhes do rosto, volume da roupa e detalhes do tênis
enfatizando até o logotipo que aparece, o jeito que costuma se vestir, muito bem
colocado.

Figura 9 - autorretrato de corpo inteiro aluno 11 anos; Fonte: acervo pessoal

Na imagem seguinte (Fig.10), o desenho da menina de 11anos a
esquerda é da mesma aluna da (Fig.2) que não estava afim de desenhar
anteriormente. Nesse dia, ela estava

mais inspirada e desenhou direitinho,

disse. “Ai professora não ficou nada parecido comigo mas foi o melhor que eu
pude fazer eu tenho cabelos compridos mas, não consegui representar não”.
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E a direita abaixo aparece o desenho da menina da (Fig.4), que quase
tinha copiado a ideia da colega. Neste desenho, quase aconteceu a mesma
coisa, pois os desenhos ficaram bem parecidos.

Figura- 10 autorretrato alunas 11 e 12 anos; Fonte acervo pessoal

Neste desenho a aluna disse que tentou copiar a colega, mas como não
adianta, cada pessoa tem o seu traço, ficou parecido, ela até se achou parecida
na imagem à direita com o “Wesley Safadão” por causa do cabelo e porque
colocou os olhos claros.
Logo, na (Fig.11) abaixo a aluna estava com muita dificuldade, e pouco de
timidez, conversei com ela e aos poucos ela começou a se soltar e elaborou o
desenho, ela também comentou que não gostou do seu desenho, depois percebi
que ela fez algumas lágrimas no seu autorretrato e umas das poucas que pintou
o trabalho. Perguntei a ela e comentou que estava um pouco triste mas não me
disse o porquê, acredito que tenha acontecido alguma coisa em casa, porque
teve outras aulas que ela permanecia triste e chorando quietinha, os outros
colegas olhavam e ficavam quietos.

Figura 11 -autorretrato 14 anos
Fonte :acervo pessoal
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No entanto, este aluno da (Fig.12) fez autorretrato inspirado no pokemom,
pois fez os mesmos traços do desenho da tv e mais parecido com o personagem
do que com ele mesmo, na imagem à direita o aluno, brincou mais um pouco
com ele mesmo disse que colocou a touca do Papai Noel, porque gosta do natal,
os óculos que costuma usar e os fones de ouvido sem fio que anda para escutar
suas músicas.

Figura 12- autorretrato aluno de 12 anos –Fonte: acervo pessoal

No desenho abaixo (Fig.13), a aluna é também uma das poucas que usa
cor no desenho. Observa-se na representação que a menina é uma das mais
velhas da aula, tem 14 anos. Mas seu desenho possui arquétipos do desenho
infantil, os traços e a forma de pintar e questão da cor no rosto que as crianças
usam muito 6 a 7 anos. Entretanto, ficou parecido com jeito de ser da aluna pois
ela é rosadinha e usa penteados para o lado.

Figura 13 –autorretrato aluna 14 anos; Fonte: acervo pessoal
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Figura 14-autorretrato aluno 11 anos; Fonte acervo pessoal

Os dois desenhos acima (Fig.14) do aluno, mostram as principais
características dele, em um deles ele enfatiza suas sobrancelhas o seus olhos
grandes, o boné que ele adora usar, e no outro aparece outros elementos como
a pista e o skate, bola de futebol, que são atividades que ele adora praticar,
celular com fones de ouvido para escutar uma boa música, a bola de futebol
porque gosta de jogar e o símbolo do dinheiro para fazer as coisas que gosta.
Encontra partida, o interessante nas (Fig. 15 e 16) é que tem dois alunos
que se representam primeiro como personagens, depois como eles mesmos.
Ambos de 12 anos, na (Fig.15) ele se representa como bob esponja pois gosta
muito do personagem e no outro ele mesmo de boné e o celular bem grifado no
desenho.
Também, aparece nas (Fig.16) abaixo aparece mais outro personagem
feito por aluno de 12 anos, onde se representa como Patolino, e no rosto com
suas principais características que são seus cabelos compridos seu celular no
bolso, fones de ouvido, e seu modo de vestir seguindo o padrão do modelo que
eu tinha mostrado do boneco palito. Achei muito bem representado porque o
personagem tem características do aluno do seu jeito de ser nas aulas, um aluno
descolado que gosta de fazer sátiras mas que faz ótimos desenhos.

Figura 15- autorretratos aluno 12 anos; Fonte :acervo pessoal
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Figuras 16- autorretratos aluno 12 anos; Fonte acervo pessoal

O que muito notório nas aulas, é que a questão do celular está sempre
presente nos seus desenhos é um acessório imprescindível, o que acontece
portanto é que eles/as estabelecem essa nova era, a era da comunicação, da
propagação e da inventividade possibilitada por cabeças muitas vezes com
dificuldade na compreensão do que consomem, mas com dedos velozes e
falantes.
Nas figuras abaixo aparece o desenho da mesma aluna da (Fig. 10) à
esquerda só que de corpo inteiro. O interessante é que o celular este existe na
mão, é aquela que tem preguiça de desenhar, mas para o “cel”como ele gostam
de chamar este ela está sempre pronta e disponível pois é prático e rápido. Na
direita da aluna da figura 12 que tem 14 anos e é um pouco triste, nesse ela já
está mais alegre com seu celular e fones no ouvido.

Figura 17 - autorretratos aluna 12 anos à esquerda, e 14 anos a direita
Fonte :acervo pessoal

Efetivamente, eles gostaram da experiência de se conheceram ainda
mais, através dos seus desenhos no final principalmente o de corpo inteiro pois
eles puderam incrementar mais com acessórios que mais gostavam de usar, o

37

primeiro de rosto foi mais difícil para se expressar mas “valeu a experiência”
disse uma aluna.
O que chama bastante atenção, são os arquétipos de criança pequena
nos desenhos tanto da menina de 12 como a de 14 são bem parecidos, bonecas
palitos. No final dessas duas primeiras aulas mostrei a coincidência de aparecer
tanto celulares e eles falaram que sempre vai aparecer pois não tem como não
pensar nesse aparelhinho facilitador de conversa, “sempre que penso em mim
penso no celular também então prof o celular é eu também”, disse um aluno.
Nas aulas de releitura em papel, foi trabalhado a pintura rupestre,
arquitetura, cerâmica, pedra rupestre e releitura das obras de Tarsila e
Mondrian. Nas aulas de pintura rupestre foi contada como os homens da pré
história se viravam para se comunicar e para sobreviver, e também foi
colocado em pauta quais os tipos de tinta que eles utilizavam e a tecnologia
da época era o sangue, carvão mineral, dentre outros.
Onde, gostaram muito em conhecer a história da arte rupestre e ainda
de desenhar com carvão mineral, pois a intenção da aula era de mostrar
algumas técnicas utilizadas na época da pré histórica, mostrando algumas
pinturas como cenas de caçadores caçando os animais e desenhos de alguns
animais como o touro e o cavalo.
A primeira imagem mostrada aos alunos para eles desenharem foi a
pintura do touro (Fig. 20) que existe na gruta de Lascaux/França cerca 17.000
mil anos.

Figura 18- Pintura rupestre na gruta de Lascaux/França
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Figura 19 – releituras dos alunos com carvão e papel amassado na última imagem; acervo
pessoal

As (Fig.19) acima foram releituras de quatro alunos, com a técnica carvão,
com a imagem da pintura do touro, para eles sentirem como é desenhar com o
carvão que também era muito utilizado na arte rupestre pelos caçadores. Logo
após foi mostrada outra imagem da pintura Serra da Capivara, Piauí Brasil cerca
de 50.000 anos.

Figura – 20 pintura na serra da Capivara Piauí/Brasil

Figura 21 – releituras dos alunos; Fonte acervo pessoal
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Figura 22 – releituras dos alunos; Fonte :acervo pessoal

Nessas (Fig.21e22) acima, são de quatro alunos onde é mostrado a
percepção de cada um perante a imagem da pintura rupestre. Nessa
atividade os alunos desenharam, pintaram com lápis de cor e grafite, depois
amassaram o papel para dar o aspecto de envelhecido.
A atividade teve grande efeito para eles que gostaram muito de
produzir, pois nessa cena eles puderam perceber alguns detalhes de como
funcionava a estratégia da época da caça e souberam porque os caçadores
retratavam os animais e o cotidiano e toda a cena da caça, era uma forma de
um ritual. Abaixo pintura do cavalo para os alunos observarem e retratarem,
pintura que aparece na gruta de Lascoux/França.

Figura 23 -Pintura encontrada na gruta Lascoux/França

Nesta atividade os alunos pintavam a folha com lápis de cor marrom,
grafite ou amarelo queimado e desenhavam a figura com carvão e amassavam o
papel, o resultado foi muito bom.

Figura 24- releituras das alunas; Fonte: acervo pessoal
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Na primeira imagem(Fig.24) à esquerda é de uma aluna 11 anos onde na
sua criação, o desenho é mais chapado e da outra a aluna a direita parece com
mais perspectiva.Logo após, foi mostrada duas imagens da cerâmica neolítica, a
figura abaixo é da ânfora feita em terracota, a proposta da atividade foi desenhar
a imagem em grafite mas os alunos gostaram tanto de desenhar com carvão que
teve muitos que retrataram a figura a carvão.

Figura 25- Ânfora em cerâmica/Museu Nacional Copenhague/Dinamarca

Figura 26- releituras dos vasos dos alunos; Fonte: acervo pessoal

Dos seis exemplos que aparecem na (Fig.28), quatro foram desenhados a
carvão. O interessante é perceber a percepção que cada um tem da ânfora. A
primeira imagem foi feito só a forma da figura e pintado a carvão, a segunda
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carvão e giz branco, o terceiro somente as linhas a carvão, a quarta o aluno
introduz alças na imagem também feito a carvão.
Na quinta figura e sexta que aparece o grafite e o traçado dos alunos ficou
bem parecido, logo após trabalhamos a outra imagem de outro vaso rupestre,
nesse os alunos desenhavam a carvão e colocavam as texturas que aparece na
imagem.

Figura 27- Vaso campaniforme cerâmica rupestre

Figura 28 – releituras dos alunos; Fonte: acervo pessoal

Figura 29 – releitura dos alunos; Fonte: acervo pessoal

Na (Fig.28) à esquerda o desenho ficou bem parecido, o aluno usou
carvão e giz branco, o segundo desenho a aluna pegou a forma da imagem e
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criou suas texturas. Ficou muito bom, o terceiro a esquerda da (Fig.29) o aluno
usou carvão e giz branco ficou parecendo uma cuia, o quarto o aluno criou
texturas e colocou alças no seu desenho.
Na aula seguinte foi mostrado aos alunos as pedras rupestres e
arquiteturas, eles gostaram da diferença da pedra lascada para a do período
neolítico e também em conhecer as moradias neolíticas como nuragues, que
eram moradias em forma de cone edificadas em pedras, e os dolmens
consistiam em formações arquitetônicas que eram formadas por duas ou mais
grandes pedras fincadas verticalmente no chão, funcionando como se fossem
paredes, e uma grande pedra colocada na horizontal sobre elas, funcionando
como se fosse um teto.

Figura 30-Pedras rupestres

Figura 31- releituras das pedras paleolíticas; Fonte: acervo pessoal

No desenho a esquerda da (Fig.31) a aluna usou canetinha e lápis de
cor, ela comentou que “foi um máximo desenhar pedra nunca tinha pensado
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em parar e desenhar e hoje percebi detalhes que elas tem que antes não
percebia e ao mesmo tempo conhecendo do tempo pré histórico melhor ainda”.
Na figura(Fig.32) direita o aluno utilizou canetinha e lápis de cor.

Figura- 32 releituras dos alunos; Fonte :acervo pessoal.

Na figura a esquerda a aluna usou lápis de cor e lápis de escrever, no
desenho a direita o aluno usou lápis de cor e lápis de escrever esse aluno foi
bem mais detalhista no seu desenho, comentou que “professora nunca tinha
parado para perceber detalhes de pedra e a partir de hoje vou outro olhar por
elas ai percebe a importância da aula de artes em nossas vidas”.
Deste modo, foi percebido o quanto foi gratificante escutar esses
depoimentos e saber o quanto contribuí como experiência para esses alunos.
Da mesma forma, levam como conhecimento para a vida ter um outro olhar
para algo que consideravam tão importante e quando conheceram melhor
passaram a ter uma outra forma de pensar é quando a “arte exerce seu oficio”
Dewey(2010).

Figura 33 – pedras polidas neolíticas
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Figura 34- releituras dos alunos; Fonte: acervo pessoal

No primeiro desenho a esquerda(Fig.34) a aluna utilizou canetinha e
lápis de cor, no segundo a direita a aluna utilizou lápis de escrever e lápis de
cor, interessante ver a forma de percepção das meninas, mais colorida, usando
tons terra e cores frias como azul e o roxo.
Enquanto os meninos nas segundas figuras observaram e retrataram as
pedras em preto e branco, o primeiro aluno usou lápis de cor e lápis de
escrever e deu ênfase na pedra menor pintando de cor marrom com traços
bem firmes, o outro utilizou desenhou com carvão pois gostou muito de
trabalhar com este material.
Nas outras aulas foi trabalhado a arquitetura rupestre, a figura abaixo é
dolmens.

Figura- 35 -dolmens aberto
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Figura 36- releituras da imagem dos alunos; Fonte: acervo pessoal

O aluno do desenho a esquerda (Fig.36) utilizou somente lápis de
escrever ficou muito bom, o segundo a aluno utilizou lápis de escrever e lápis
de cor a noção de perspectiva deste aluno ficou bem interessante.

Figura 37- Nuragues

Figura 38- releitura dos alunos; Fonte: acervo pessoal

Os desenhos da (Fig.38), ficaram bem retratados, eles utilizaram lápis
de escrever e lápis de cor, na da elaboração esse aluno estava bem
concentrado sentado bem à frente da imagem e disse que “adorei a
experiência adoro desenhar”, seus colegas adoraram seu desenho. O outro
aluno do desenho a direita (Fig.38) também adora desenhar e estava super
entusiasmado na hora da elaboração, queria que ficasse perfeito sentou- se
bem à frente da imagem para fazer e disse que “talvez seja artista pois meu
irmão é eu adoro desenhar”. O desenho deste aluno também muito bem.
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Figura 39 –Stonehenge –Reino Unido desenho do aluno; Fonte: acervo pessoal

Por seguinte, o aluno fez uma releitura da (Fig 39), teve uma ótima perspectiva
no desenho, feito em grafite. Na aula seguinte começamos a trabalhar releitura com
obras de arte do Mondrian e Tarsila, o resultado foi ótimo, eles ficaram muito
entusiasmados em poder conhecer um pouco da história dos artistas e suas pinturas,
os alunos começaram pela pintura “With Red,black blue, Yellow and grey”.

Figura 40 – pintura Mondrian 1920

Figura 41- releituras dos alunos; Fonte: acervo pessoal

As releituras (Fig.41) são de três alunas, o que se percebe é que nas
duas primeiras a pintura ficou bem forte e marcante ficou bem parecido com as
características das alunas e o terceiro desenho ficou suave, conforme a aluna,
concluindo que o desenho mostra nossa personalidade, em seguida
começamos a trabalhar com a pintura da Tarsila a lua.
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Figura 42 – A lua Tarsila 1928

Figura 43- releituras dos alunos; Fonte: acervo pessoal

Acima aparece duas releituras(Fig.43), são de alunas, a figura da
esquerda fez um desenho leve e a pintura leve, a da direita fez toda estrutura
da imagem mas sua pintura ficou mais riscada, relatou que “professora já estou
cansada de fazer”.

Figura 44 – releituras dos alunos; Fonte: acervo pessoal
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Estes desenhos, foram feitos por alunos, todos tiveram ótimas noções
de estruturar o desenho na folha cada um com seu traço ficou muito bom.
Abaixo, o aluno trocou a lua pelo sol ficou interessante, porque ele fez o sol
pois, gosta mais do dia do que da noite.

Figura 45- releitura do aluno; Fonte: acervo pessoal
.

2.4. O plano da experiência nos trabalhos através da representação digital
A experiência com as representações digitais foram boas, eles adoraram. É
o que mais queriam desde de lá no início, no primeiro dia que falei das
atividades a serem desenvolvidas. Eles queriam primeiro o computador, mas
preferi ter essa ordem até porque essa garotada quase sempre vai preferir o
computador por ser mais prático.
No dia da atividade eles entraram eufóricos correndo pra sala de
informática, ligaram o aparelho e já abriram o programa paint, pensei que teria
de explicar mas não foi necessário eles já sabiam, sobre a questão do desenho
a mão livre a maioria fez digital foi quase unânime, eles não encontraram
nenhuma dificuldade.

Figura 46- desenho do paint do aluno
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Na imagem acima é do aluno das (Fig.15), que se representou como bob
esponja, nesse ele aparece já mais parecido com ele é, na realidade o bob
esponja era mais para zoar mesmo pois, quando cheguei perto do aluno para
saber se ele se via assim ele ficou pouco sem graça e falou que sim, e também
falou que não tinha entendido o que era para fazer, logo depois o de corpo
inteiro e este ele já se mostrou como ele é fisicamente.
Logo na figura a seguir, aparece o desenho do aluno da (Fig.16) que
também se representou como personagem depois resolveu desenhar como ele
é, com ênfase nos olhos porque acha seus olhos marcantes e colocou de
vermelho para chamar realmente essa atenção.

Figura 47- desenho no paint do aluno

Figura 48- desenho no paint da aluna

Na imagem acima (Fig 48) é da aluna que não gosta muito de desenhar,
gostou de desenhar no paint porque é mais rápido “só pego a forma pronta e
jogo pro pc depois vou completando”.

Figura 49-desenho no paint do aluno
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Nessa(Fig.49) imagem o aluno quis fazer uma sátira com ele mesmo pois
como tem olhos grandes e usa óculos já fez um “resumo dos seus olhos” disse.

Figura 50- desenho no paint do aluno

Este desenho acima é do aluno da (Fig.7 e 9) que tinha feito seu
autorretrato com muito detalhes o que se repetiu no desenho no paint.

Figura 51- desenho no paint do aluno

Já este aluno acima (Fig.51) disse que foi muito fácil é pegar o círculo e
colocar a cor e pronto pouco cabelo pois tem pouco aos risos.

Figura 52-desenho no paint da aluna

Este desenho(Fig.52) ficou bem interessante porque a aluna fez quase
igual ao desenho no papel da (Fig.13), rosto rosinha e cabelo pro lado, muito
interessante colocou fundo e ficou extremamente vivo. Na imagem abaixo é
do aluno da(Fig.1) que media parte por parte do seu rosto, foi outro
autorretrato que teve cor de fundo.
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Figura 53- desenho no paint do aluno

Figura 54- desenho no paint da aluna

Já esta imagem (Fig.54) é da aluna que não estava muito afim de
fazer, tanto que o resultado foi este. Disse que deixou aquele risco porque
permanecia sem vontade isso que o computador é mais prático.

Figura 55 – releitura do autorretrato de Tarsila elaborada no paint

Nesta releitura (Fig.55), a aluna deu o título do rosto da artista, por
outra artista pois trocou o rosto da pintora pelo o de outra artista, o qual não
lembrava o nome, falou que combinava bem o rosto recortado com o da
pintura.
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Figura 56- releitura da obra de Velásquez elaborada no paint

Este recorte da (Fig.56) foi da mesma aluna que fez a releitura da
cadeira e Anitta, novamente ela fez com outro artista pop internacional Justin
Bieber, pois ela gosta demais do artista. Ficou muito bom o recorte a partir da
obra de Velasquez, e chamou sua obra de “Bieber no tempo antigo mas com
roupa moderna aos risos”.Logo abaixo aparece nas (Fig. 57,58,59) três
releituras da obra o Ovo de Tarsila do Amaral.

Figura 57- releitura da obra de Tarsila o Ovo elaborada no paint

Nesta (Fig.57), a aluna fez uma sátira com ovo grande e o pintinho
pequeno, o nome da obra foi o pintinho de casco grande, na obra abaixo a
outra aluna também faz uma sátira como o ovo dizendo que o ovo era grande
demais para ter saído da galinha, o interessante nessas obras que como as
tonalidades da obra estão diferentes a de cima o suporte do ovo puxa mais
para o roxo e o debaixo para o violeta, de cima o chão é bem verde limão e de
baixo verde musgo o azul de ambas é diferente um mais claro e outro mais
escuro, pois cada uma pegou imagens de sites diferentes.
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Figura 58- releitura da mesma obra elaborada no paint

Figura 59 – outra releitura do ovo elaborada no paint

Esta é a terceira obra da aluna que fez a Anitta e o Justin. Agora ela
colocou a foto da colega no ovo, intitulada, “minha colega dentro do ovo
fazendo selfie”. Nesta releitura, ela disse que a artista da sua obra era sua
amiga e buscou uma imagem mais do seu cotidiano.
Segundo Lowenfeld fala que,
Um jovem nessa idade começa a captar, cada vez mais, a
consciência de seu mundo real, um mundo repleto de emoções,
mas emoções que estão ocultas dos adultos; um mundo real com os
amigos, planos e recordações; um mundo que só a ele pertence.
(1970, p. 231)

E foi o que ficou bem nítido nessa obra(Fig.59), a aluna trouxe agora
para seu mundo seu trabalho, deixando o centro da atenção da obra alguém
do seu convívio.

Figura – 60 releitura da obra Sol Poente de Tarsila, elaborada no paint
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Nesta releitura(Fig.60), a aluna ironizou também a obra colocando o sol
do Mengão, colocando símbolos marcas, e fez em uma das pedras uma foca.
Segundo a aluna para fazer a pergunta que obra é esta?
Ficou bem interessante também cheio de ideias trabalhando mais com
logomarcas.

Figura 61 – releitura do aluno da obra de Munch, O grito elaborada no paint

Nesta obra (Fig.61) o aluno chamou de M. o louco, pois trazia
elementos que ele considerava louco e que gostava, trouxe símbolos, marcas,
desenhos, recortes de fotos de gato e cachorro, a cabeça do personagem de
Munch ficou com cara de cachorro, o cavalo em desenho foi parar no espaço
porque é louco, a pirâmide com alguns elementos que se chama Iluminati tem
a ver com todo o mistério que o Iluminate traz em conjunto, segundo o aluno.
Foi um dos alunos que estava com mais vontade de fazer o trabalho e
passou mesmo o que ele queria, a obra trouxe bem como o aluno é mesmo, e
o resultado foi muito criativo.
Quando se olha para obra desse aluno ficou bem registrado o seu jeito
de ser e gostos, pois ele é bem como seu trabalho, essa força que arte deixa
para os alunos, o resultado dessa fruição somada as próprias ideias.
A abordagem da cultura visual destaca-se na importância de discutir as
relações de saber e poder no confronto das imagens, perguntando sobre
quais interpretações podemos produzir nessa troca, quais são os saberes que
se validam nessa dinâmica, como as imagens se mostram, o que elas dizem
de mim, como me relaciono com o que penso e vejo.
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Na (Fig.62) abaixo, aparece a releitura da Monalisa de Leonardo da
Vinci, onde aparece personagem do desenho South Park. O nome do trabalho
é “A mulher com dois pensamentos, o bom e o ruim”, pois segundo o aluno
ela está em dúvida. Esta que existe no desenho onde o personagem principal
Stan Marsh sempre prega o bem quando seus amigos, pensam no mal.

Figura -62 releitura de Monalisa elaborada no paint

Nos conceitos da pós-modernidade também se observa a utilização dos
procedimentos intertextuais, sobretudo nas artes visuais e na arquitetura.
Segundo Teixeira Coelho, no pós-moderno, o
Ecletismo, citação, fuga dos padrões habituais do bom gosto, mistura
de elementos expressivos. “Volta” ao passado, mas sem submissões a
estilos fonte, a estilos modelares. Não é, na verdade, um simples
retorno ao antigo, não se trata de mais um caso do “eterno retorno”. A
linguagem agora é a decomposição (onde antes valera a composição
modernista tão cara aos mestres modernos), linguagem da visão
contemporânea sobre o passado. (COELHO, 1986, p. 74).

Os resultados com as experiências digitais, foi bem produtivo, os alunos
se divertiram, muito refletiram sobre o contexto da obra de arte, fazendo uma
nova obra trazendo em conjunto com seu cotidiano e isso que é importante, a
obra trazer essa reflexão e fruição tão necessária de tempos, onde o aluno
entende o tempo do artista e suas obras igualmente sejam entendidas, onde
eles trazem estas ideias do que vivem, veem e assistem.
Foi uma experiência muito prazerosa para os alunos onde puderam
aprender com as obras e trazer suas linguagens, expressão e comunicação
através dos seus signos criados, transformando obras em outras obras.
Segundo os Pcn’s(1998 p.28) “a obra de arte revela para o artista e para o
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espectador uma possibilidade de existência e comunicação, além da realidade
de fatos e relações habitualmente conhecidos”.
Que Maria Helena Wagner Rossi afirma:
Segundo Tadeu Chiarelli, “uma das características mais marcantes da
produção artística dos últimos anos é o citacionismo”, isto é, a produção
de imagens através da utilização de imagens preexistentes, tais como
obras de arte (de qualquer época), história em quadrinhos, cinema,
televisão, ou qualquer outro meio de produção de imagens. Ao contrário
da visão modernista, a visão de mundo do pós-moderno exige um olhar
retrospectivo ao universo das imagens já produzidas. Estas imagens são
usadas como referência para a produção de novas obras. (ROSSI,2003,
p.3)

Desta forma, eles gostaram de ver a questão de uma obra pronta e
transformá-la em outra pois puderam criar e se expressar de uma forma mais
clara que segundo eles é mais fácil, pois para fazer a colagem com as
imagens é rápido não demora tanto como o desenho a mão, porque se errar
no desenho a mão é mais dificultoso para apagar por deixar marcas no papel,
além do trabalho não terminar em uma boa qualidade, desejada.
E já no computador as imagens estão prontas tem que pesquisar
imagens, recortar usar o programa do computador dar um ajustes e está
pronto sem risco e borrões no trabalho.
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Considerações Finais

Com base nas fundamentações teóricas, nas observações, na
execução dos trabalhos, concluo que a experiência com possibilidades de
dinâmicas em sala de aula é necessário, pois a monotomia de um tipo de
padrão de aula sem levar para outros eixos norteadores do conhecimento,
deixa os alunos pouco motivados.
Sendo assim verificou –se diversas formas para o processo de criação,
sendo elas autorretrato, releituras de obras de arte, onde no processo do
desenho a mão eles brincaram um pouco se colocando como personagens de
desenho animado, onde apareceu em quase todos os desenhos o celular.
Desenhar com carvão também foi algo novo, pois gostaram da questão
de mudar um pouco para um novo instrumento, porque puderam, souberam
sobre processo de desenho pré histórico, no qual experiência foi muito boa.
Mas melhor ainda, foi esse processo de criação no computador, foi
uma novidade para eles, pois ainda não tinham sido levados para sala de
informática.
E ter essa oportunidade, exatamente com algo que faz parte do seu
cotidiano ficou ainda mais prazeroso, onde essa proposta de mesclar com
personagens e desenhos deixou-os ainda mais à vontade para poder se
expressar. E, foi o que aconteceu, trabalhos muito interessantes colocando
bem o que eles vivem enriquecendo muito sua obra, não tiveram nenhuma
dificuldade para fazer.
Criar esta possiblidade foi abrir caminhos a novas formas de usar o
computador, atribuindo-lhe significado como ferramenta comum ás aulas de
arte, os estudantes usaram paint para executar os trabalhos.
Observei que foi muito ativante para eles, conhecer as obras de arte
pelos dois vieses do criar, as obras foram incentivadoras para os resultados
dos trabalhos, observa-se também que não há como mensurar ou rivalizar o
computador com os meios tradicionais, mas sim em fazer um elo onde ambos
somem para aprendizagem de fato.
Nesse âmbito, o trabalho com imagens sendo a sua própria imagem
da obra de arte para produzir outra, mexeu muito no campo imaginário dos
estudantes, pois todas as aulas foram muito produtivas ficaram atentos a
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todas as propostas, foi usado outro tipo de estratégias para atrair atenção
deles e deu muito certo.
Ao pensar nas possibilidades de uso do desenho no ensino, a partir
do estudo da história do desenvolvimento e transformações desta linguagem
no decorrer dos tempos, e de sua abordagem na educação, foi possível
ampliar minha própria compreensão sobre as potencialidades pedagógicas,
nesta forma de expressão!
Neste trabalho procurou- se saber qual dos ambientes os alunos se
integram melhor no ensino e aprendizagem. Ficou constado que foi nos dois,
mas venceu a praticidade do computador, pois é uma ferramenta que está ai
para auxiliar, e de fato é a soma que resulta, em novos elos de ligações
entre aprendizagem e as transformações da sociedade, onde o que está
mais em jogo é a oportunidade de ter a experiência, para ampliar o
conhecimento.
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