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RESUMO 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Pro-Licenciatura em Artes Visuais 

Universidade de Brasília 

 

A IMPORTÂNCIA DA ARTE CONTEMPORÂNEA NO ENSINO ESCOLAR: 

ARTE E SUSTENTABILIDADE EM DIÁLOGO 

 

Autora: Vera Lúcia do Nascimento Santos 

Orientadora: Franciele Filipini dos Santos 

 

 

Data e Local da Defesa: Brasília, 12 de julho de 2013. 

 

O desejo pelo aprofundamento de uma pesquisa sobre o tema arte contemporânea, foi 

motivado pela observação com relação à necessidade de qualificar o ensino da arte no Colégio 

Estadual Ayrton Senna da Silva, em Águas Lindas de Goiás – GO, onde realizei um estudo de 

pesquisa com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, e o incômodo causado pela presença 

de grande quantidade de lixo deixada na sala de aula diariamente pelos alunos, sendo que, na 

maioria das ocasiões são as embalagens dos alimentos industrializados que eles comem. 

Quando se trata de estabelecer um grau de sensibilização, acerca dos problemas ambientais 

próximos, relacionados diretamente com a cidadania, o conhecimento da arte contemporânea 

e da educação ambiental, podem contribuir para uma reflexão coletiva em função da prática 

de atitudes que reduzam o impacto do lixo na natureza. Surgiu com isto, a necessidade de se 

definir o que vem a ser a temática da poética de alguns artistas da arte contemporânea, bem 

como identificar os instrumentos de prevenção da problemática em questão. Por fim, a 

pesquisa se imbuiu de identificar a realidade do ambiente escolar no que se refere à formação 

dos professores, ao material didático disponível para a realização das práticas pedagógicas em 

sala de aula, relacionando-os com as artes visuais, por meio de algumas obras pré-

selecionadas. Para tanto, é apresentada uma metodologia de trabalho fundamentada na 

abordagem triangular de Ana Mae Barbosa, que se devidamente utilizada pelos professores de 

arte, oferece uma possibilidade de melhoria na qualidade do ensino e na capacidade de 

reflexão sobre a arte e a realidade no processo da aprendizagem do aluno.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino da Arte; Abordagem Triangular; Arte Contemporânea. 
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The willing to go deeper in the research about contemporary art came from the need 

for qualification of the art teaching at Colégio Estadual Ayrton Senna da Silva, a school in 

Águas Lindas de Goiás – GO. There a study was made with students from the 9th year of 

Primary School. The students felt disturbed by the presence of a great quantity of rubbish left 

in the classroom, most of the time the packages were from the food they eat. When trying to 

establish a degree of environmental awareness that are near, directly connected to citizenship, 

the knowledge about contemporary art and environmental education can contribute to a 

collective reflection concerning the attitudes that and can reduce the impact of garbage against 

nature. Therefore, came the need to define what the poetic thematic from some contemporary 

artists was, as well as identify the instruments to prevent the point at issue. Finally, the 

research focuses on identifying the reality of the school environment concerning teacher 

qualification and teaching material available for the pedagogical practices in classroom, 

relating them with visual arts by means of pre-selected literary works. For this purpose, this 

paper presents a work methodology based on the triangular approach of Ana Mae Barbosa - 

that if properly used by Art teachers, can offer a possibility of improvement of teaching 

quality and reflection on art and the reality of the student’s learning process.  

 

KEY WORDS: Art Teaching; Triangular Approach; Contemporary Art 
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INTRODUÇÃO 

 

O principal objetivo desta pesquisa é salientar os benefícios que a abordagem 

triangular de Ana Mae Barbosa pode proporcionar ao professor de arte, buscando 

contribuições para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, pois, o que se almeja é 

formar cidadãos ativos, que sejam capazes de desenvolver suas capacidades intelectuais, 

emocionais e reflexivas de forma criativa. Além disso, esse tipo de formação desenvolve a 

capacidade de compreensão cultural, social e histórica.  

Nesse contexto, o primeiro capítulo desenvolve considerações sobre o meio ambiente 

e o contexto sócio-educacional onde a pesquisa foi realizada, além, de uma explanação sobre 

a questão do lixo no século XXI. Promovendo a necessária continuidade da pesquisa, o 

capítulo dois destina-se a uma abordagem sobre a importância da arte contemporânea no 

ensino escolar e a necessidade do papel da escola na promoção do desenvolvimento 

sustentável através da pedagogia de projetos. 

O terceiro e último capítulo, aborda de modo mais aprofundado a abordagem 

triangular, onde são descritas algumas obras de artistas contemporâneos e são apresentadas as 

experimentações feitas pelos alunos do 9º ano no Colégio Estadual Ayrton Senna da Silva, 

enfatizando a necessidade de promover reflexões, por meio da arte, acerca do 

desenvolvimento sustentável com degradação do meio ambiente em níveis aceitáveis. 

Outro objetivo desta pesquisa é também uma forma de relacionar os conteúdos 

curriculares, tendo a arte como suporte de ações pedagógicas interdisciplinares que envolva a 

comunidade escolar, visando promover a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem, 

pois, eles podem ir desde fatos cotidianos até os âmbitos culturais, políticos, econômicos e 

sociais como os direitos humanos, direitos da criança e adolescente, conscientização 

ambiental, entre outros fatores que formalizam as relações indivíduo, sociedade e meio 

ambiente. 

O tema foi abordado a partir da sugestão do planejamento curricular da Secretaria 

Estadual de Educação, que ofereceu como conteúdo programático de arte, história, língua 

portuguesa, geografia, matemática, ensino religioso e de ciências, abordagens sobre o ensino 

da arte e do meio ambiente. A tarefa para os alunos iniciarem a pesquisa na aprendizagem da 

arte foi um levantamento sobre a arte contemporânea, para que construíssem um universo 
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individual sobre a importância da arte a partir da temática cultural, histórica e social. O 

conteúdo de ciências também aborda o assunto da problemática do lixo, destacando a coleta 

seletiva. Assim, a prática das atividades artísticas foi realizada por meio da utilização do 

material selecionado para reciclagem. Nas demais disciplinas foram trabalhadas a escrita e a 

oralidade no contexto da aprendizagem da arte. 

A presente pesquisa também estrutura-se a partir de entrevistas realizadas com as 

professoras de arte, coordenadores e gestores do Colégio Estadual Ayrton Senna da Silva, em 

Águas Lindas de Goiás – GO, a respeito da arte contemporânea no contexto escolar, desde a 

própria formação do professor, passando pelo contato com professores e alunos do 9º ano do 

Ensino Fundamental, com a arte contemporânea e a sua presença em sala de aula.  

A partir da coleta seletiva de lixo na escola e nas residências dos alunos envolvidos na 

pesquisa, constituiu-se as bases para a fundamentação da inserção da arte na produção 

artística dos alunos com algumas obras de Vik Muniz, apresentadas no documentário “Lixo 

Extraordinário”, que mostra uma das perspectivas do sujeito artístico contemporâneo, cuja 

temática é o problema do meio ambiente. Nesta mesma concepção serão apresentados alguns 

trabalhos de Nuno Ramos, Jac Leirner, Quim Alcântara e Nelson Leirner.  

Embora a arte contemporânea seja um tema em construção, os artistas experimentam 

trabalhar com variadas linguagens como pintura, instalações, desenho, fotografia, entre 

outros, utilizando materiais não convencionais, podendo discutir em seus trabalhos questões 

existenciais, sociais, políticas, ou as relações formais e estruturais das suas pesquisas poéticas 

e suas formas de inserção no dia a dia. Ou seja, indicando a possibilidade de um 

questionamento acerca da comunicação e da cultura, experimentando novas produções de 

criação.  

Segundo Danto (2006), a arte contemporânea é um fenômeno recente no circuito 

mundial, pois foi a partir da segunda metade do século XX, que as narrativas sobre o mundo, 

o homem e a sociedade deixaram de figurar como sequência harmônica, dando início a uma 

descontinuidade da realidade, sem perder o foco das linguagens, tendo a tecnologia como a 

mola propulsora desse fazer descontínuo, emancipando o advento dos deslocamentos por 

meio do corte, da colagem e do recorte das produções artísticas.  Sendo assim, observa-se a 

necessidade de incluir a arte contemporânea no currículo escolar, inicialmente, sob forma de 

projeto, pois é difícil encontrar bibliografias com linguagens didáticas sobre o assunto. 

Porém, ressalta-se que é papel do professor adaptar a didática e os recursos necessários para o 
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processo do ensino e da aprendizagem, e a partir desta iniciativa, aprofundar este ensino com 

abordagens específicas, para auxiliar nas atividades pedagógicas em sala de aula. 

Esse trabalho surgiu a partir de um levantamento de dados com o auxílio de 

questionário escrito e entrevista oral com duas professoras de arte de uma escola pública, 

anteriormente, mencionada. Essa instituição oferece Ensino Fundamental e Médio, possuindo 

um elevado número de alunos das mais variadas classes sociais. Porém, por não possuir uma 

instalação física própria e uma carga horária regular, porque são oferecidos quatro turnos, 

podendo comprometer a qualidade das atividades pedagógicas de modo geral.  

Os dados obtidos foram interpretados a partir de uma pesquisa bibliográfica. A 

estratégia de trabalhar com os alunos usando uma introdução da abordagem da pesquisa-ação 

(BARBIER, 2002, p. 107), que objetiva “questionar os fundamentos da personalidade, 

considerando a afetividade, a historicidade e a estrutura profissional”, e com a metodologia da 

proposta triangular (BARBOSA, 1991), potencializa uma maneira de perceber o mundo de 

forma singular, a partir da construção de um novo estilo de vida, levando em consideração o 

papel da arte no processo da aprendizagem, considerando a própria história e o contexto social 

do dia a dia de cada aluno. Nesse sentido, busca aflorar uma percepção significativa do 

processo de criação, valorizando ainda mais o ensino da arte. 
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CAPÍTULO 1 – BREVE HISTÓRICO SOBRE O CONTEXTO DE PESQUISA 

 

1.1 Águas Lindas de Goiás e Colégio Ayrton Senna da Silva: algumas considerações 

 

Segundo pesquisas (Folha de São Paulo, 2011), Águas Lindas de Goiás é um 

município brasileiro do Estado de Goiás com uma população estimada, em 2010, de 300.000 

habitantes. A área total é de 191.198 quilômetros quadrados, e sua população é quase 

inteiramente urbana. É integrante da região do entorno do Distrito Federal e está localizada às 

margens da barragem do Rio Descoberto, há cerca de 34km de Brasília, do lado oeste. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1- Localização de Águas Lindas de Goiás no mapa do Brasil. 

 

O terrítório urbano do município começou às margens de um lixão. Com o 

crescimento desordenado da cidade a população sofre com a falta de infraestrutura. À medida 

que a população aumenta, os efeitos da degradação ambiental também aumentam. 

A combinação de inchaço populacional com a ausência de investimentos foi 

mensurado na pesquisa da UnB – Universidade de Brasília – por meio do indicador P.E.I.R 

(pressão, estado, impacto e resposta), das Nações Unidas. Os indicadores apontam uma 

previsão de inchaço populacional e insustentabilidade ambiental devido ao desmatamento 

indiscriminado da vegetação nativa. A área também possui pequenas nascentes de água. O 

que se pretende é despertar a percepção da população e instruir a comunidade para evitar 

maiores conseqüências no futuro. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ficheiro:Brazil_location_map.svg&page=1
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O Colégio Estadual Ayrton Senna da Silva está localizado no bairro Jardim América 

IV, em Águas Lindas de Goiás. Este colégio não possui um prédio próprio, o funcionamento 

acontece em uma escola emprestada pela prefeitura. Isto acarreta muitos problemas, pois falta 

espaço para guardar os materiais, assim como fazer as apresentações dos eventos internos e, 

principalmente, os eventos abertos à comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Vista aérea de Águas Lindas de Goiás – GO. 

 

No bairro há um número de alunos maior do que o prédio comporta, o que forçou a 

equipe gestora, juntamente com secretaria municipal e estadual de educação, a alugar uma 

igreja para funcionar como anexo da escola. Esta medida foi tomada para solucionar o 

problema em 2012, porém, em 2013 o problema se agravou por causa da construção de um 

grande condomínio no bairro. Isto aumentou o número de procura por vagas, tanto no Ensino 

Fundamental como no Ensino Médio.  

Espera-se a construção de instalações adequadas para o funcionamento do Colégio 

Estadual Ayrton Senna da Silva, para melhorar as atividades pedagógicas do ensino e da 

aprendizagem para a comunidade e adjacências, pois além de atender a comunidade urbana do 

bairro, atende também toda área rural próxima dos limites urbanos.  

 

 

1.2 Os paradigmas do lixo no século XXI 

 

Um dos fundamentos deste trabalho acontece na autonomia que é dada ao 

desenvolvimento das atividades dos alunos. Segundo Paulo Freire (2002), “O lixo é composto 

de resíduos de nossa cultura, de objetos que não são mais utilizados”.  No entanto, os objetos 

jogados no lixo classificados como materiais recicláveis podem readquirir novos significados 
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nas mãos dos alunos. O resultado final da criação dos alunos, se bem utilizado, pode servir 

também como materiais pedagógicos para uma continuidade deste tipo de trabalho na escola.  

Em relação ao que se denomina material pedagógico, isso vai desde o diálogo, 

passando pela pesquisa de campo, a organização das anotações, a seleção de um tema crítico, 

a relação de estratégias, a divulgação do tema crítico e o debate para a construção de 

metodologias que consigam transformar ação em metas realizadas e objetivos alcançados. Ou 

seja, no que se refere ao lixo depositado no meio ambiente sem os devidos cuidados de 

proteção ou a coleta para reciclagem, tudo que partir da escola como atitude e ação pode ser 

considerado material pedagógico. E é, a partir desse material pedagógico, que as ideias serão 

institucionalizadas. 

Ao trabalhar a reciclagem estamos trabalhando a sensibilização, a compreensão e a 

responsabilidade do aluno. Na sensibilização, o aluno toma contato com o ambiente ou área 

de estudo e através de práticas de percepção ou simples observação, se percebe a dimensão 

ambiental. Na compreensão, o aluno é levado a abranger os ciclos, atividades ou funções de 

cada parte do sistema de estudo em relação à dinâmica do todo. Na responsabilidade, o aluno 

passa a identificar cada ponto integrante do sistema educacional.  

A dinâmica da motivação deste trabalho é o grande desafio do professor em sala de 

aula, pois, há um abismo entre os alunos e as informações passadas a eles por falta de 

execução lúdica do plano de aula em relação à arte contemporânea. Tendo em vista que, a 

reciclagem é uma ferramenta de ludicidade pedagógica, o processo de transformação de 

materiais usados em novos produtos é um dos desafios da humanidade no século XXI. Essa 

prática corresponde ao andar no ciclo da vida de uma maneira racional. 

Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, os novos paradigmas 

do lixo no planeta Terra apontam a reciclagem como uma das soluções mais viáveis, 

ecologicamente falando, para a solução dos problemas pertinentes ao lixo. Por outro lado, a 

reciclagem pode contribuir para a poluição do ar e da água se os produtos químicos 

empregados no reprocessamento dos materiais não forem usados de forma apropriada. 

Evidentemente, dada a singularidade deste trabalho, não irei expandir o assunto sobre o 

gerenciamento do lixo sólido. O que pretendo é reforçar o papel da escola na preservação do 

meio ambiente através da arte estimulando os valores culturais da comunidade.  

No que diz respeito à cidade de Águas Lindas de Goiás - GO, levando-se em 

consideração os indicadores de produção de lixo por pessoa, diariamente, a cidade produz 160 
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toneladas de lixo. Até possui um programa de coleta seletiva, mas os resultados são mínimos. 

Esse programa não tem divulgação e, consequentemente, não possui a adesão da população. 

Seria necessário produzir folhetos e fazer circular na internet e jornais da cidade para produzir 

efeito positivo em relação aos objetivos do programa. Além de oficinas para a capacitação do 

trato de materiais orgânicos, assim como, o aproveitamento do composto da decomposição 

dos materiais na própria residência produtora, em canteiros para plantio de hortaliças ou em 

canteiros comunitários. 

De acordo com o CONAMA, o tempo que os principais materiais jogados no lixo 

levam para se decompor: papel é de 3 a 6 meses, pano é de 6 meses a 1 ano, filtro de cigarro e 

chiclete são 5 anos, madeira pintada 13 anos, nylon é mais de 30 anos, plástico e metal são 

mais de 100 anos, vidro é 1 milhão de anos, borracha o tempo é indeterminado, fraldas 

descartáveis são 450 anos e pneus são 600 anos. É fundamental que a população seja 

informada das vantagens de se reciclar, mostrando a economia gerada com a reciclagem. A 

reciclagem do plástico economiza 50 % de petróleo; do papel economiza 200 litros de água, 

2,5 barris de petróleo, 17 eucaliptos, 80% de energia; do alumínio economiza 5 toneladas de 

bauxita e 95% de energia; do vidro economiza 58% de areia, 17% de calcário, 6% de 

feldspato, 40% de energia e 20% de água. 

No entanto, os materiais que foram selecionados para os trabalhos artísticos dos alunos 

foram as embalagens plásticas com rótulos, especificamente, dos alimentos mais comuns no 

dia-a-dia deles como doces, balas, chicletes, salgadinhos, pirulitos, biscoitos e grãos da cesta 

básica. Pedagogicamente, fica inviável abranger todo o universo que envolve os paradigmas 

do lixo na sociedade atual. Ressalta-se que a coleta e a apresentação das embalagens plásticas 

com rótulos de alimentos industrializados, em sala de aula, abriram espaço para várias 

reflexões interdisciplinares, no que diz respeito à aquisição do conhecimento do aluno.  

 

1.3 O desenvolvimento de uma consciência sustentável no plano da pedagogia de 

projetos e o lixo reciclável como ferramenta pedagógica 

 

Na minha experiência escolar, desde o ano 2000, ouço dizer que a escola é definida 

como um meio que prepara para a vida. Na verdade, a escola como instituição social, 

estabelece um vínculo dúbio com a sociedade, é parte dela e por isso trabalha para ela 

formando os indivíduos necessários à sua manutenção. No entanto, o que devemos entender é 
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que a tarefa da escola é zelar pelo desenvolvimento da sociedade. Por isto, ela precisa criar 

indivíduos capazes de produzir riquezas, de criar, inventar, inovar e transformar. Sendo assim 

a escola não pode ficar presa ao passado, ao antigo, à tradição sem experimentar as inovações. 

É preciso sim, fomentar o valor do enraizamento cultural, mas abrindo a possibilidade para o 

surgimento de uma escola crítica e inovadora. Para que aconteça tal mudança nas escolas é 

necessário o vínculo escola-comunidade e professor-aluno. Este deve se estabelecer de forma 

a viabilizar todo o trabalho de ensino-aprendizagem. Para tanto, deve haver professores 

preparados que estabeleçam uma parceria com seus alunos, a qual permita o diálogo com o 

conhecimento.  

Com o projeto “Arte e Cidadania
1
”, pude perceber uma alegria nos alunos ao 

descreverem através de escrita e desenho, os aspectos e anseios da vida da comunidade. Ao 

fazer estágio no Colégio Estadual Ayrton Senna da Silva, que utiliza a metodologia do 

“Projeto Jovem de Futuro”, organizado pelo Unibanco, com um conjunto de métodos de 

ensino com vários mini projetos usados como instrumentos de ensino e aprendizagem na 

formação do professor pesquisador e do aluno cidadão, o que o torna um colégio inovador na 

formação de cidadãos críticos e democráticos. Além disso, os alunos passam a ter um 

aprendizado prazeroso e entendendo o porquê de estar aprendendo isto ou aquilo, por que tal 

atividade é importante.  

De acordo com as ideias da apresentação da Matriz Curricular, do Centro de Políticas 

Públicas e Avaliação da Educação, da Secretaria Estadual de Educação do Estado de Goiás, a 

escola existe para propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber 

científico. Este processo precisa ser conduzido de forma que, ao mesmo tempo em que 

transmite a cultura acumulada, contribua para a produção de novos conhecimentos 

constituindo, assim, um constante processo dinâmico.  

Se em uma aula, o educador detiver-se apenas ao conteúdo, sem a realidade 

contextualizada do conhecimento, o mesmo será afastado da realidade concreta, sem 

significado, alienado. Dessa forma minimiza-se o conhecimento como um instrumento para a 

práxis poética (prática criativa). Assim, a arte legitima este trabalho quando se refere ao 

subtítulo arte e sustentabilidade em diálogo, a partir da construção de objetos, por meio do 

reaproveitamento de materiais recicláveis, apresentando várias possibilidades para o 

desenvolvimento do aluno. A arte, por meio da reciclagem, proporciona motivação e promove 

                                                           
1
 Este projeto foi executado em 2012. 
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a interação entre os alunos e o meio ambiente de forma lúdica, como pode ser percebido na 

obra de Nuno Ramos apresentada a seguir. 

 

 

Fig. 3. Nuno Ramos. Sem título (1994). Técnica mista. 321 x 663 x 235 cm. Utilização de materiais 

recicláveis, tais como papel, madeira, plástico, e metal. 

 

Da obra acima, de Nuno Ramos, percebe-se placas retorcidas de latão, cobre e 

alumínio, tiras de pelúcia e tecidos diversos (pano, feltro, estopa, algodão, nylon, lã), pedaços 

de espelhos, acrílicos, canos de aço, mangueiras plásticas, cordas, fitas, cintas, arames, cola, 

parafina, vaselina e tinta a óleo. O resultado é um volume intencionalmente irregular, 

aparentemente sem organização, que se choca em busca de espaço. Segundo o site do artista
2
 

este trabalho faz alusão aos quadros de parede, porém se diferencia destes pela sua proposição 

poética, que se utiliza de materiais que colocam em diálogo o bidimensional e o 

tridimensional. Nestes “quadros” há variados tons (extensa paleta de cores quentes e frias, 

foscas e brilhantes), e cujas formas e texturas dariam conta das sensações táteis de uma vida. 

Tal impressão se dá pelo contraste de um objeto de grande porte, espontaneidade e 

imponência, fixado a uma superfície neutra, imparcial, planejada - a parede de cor neutra. 

Dar ao aluno a acessibilidade de combinar a arte com a educação potencializa a 

fruição e a compreensão do fazer artístico, assim como, dos códigos da linguagem da arte e o 

aprofundamento das reflexões acerca dos contextos específicos da produção contemporânea. 

                                                           
2
  www.nunoramos.com.br 
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Esse eixo contribui para a formação de um novo público da arte, atuando como catalisador de 

transformação na esfera coletiva e individual, a partir do espaço escolar.  

Então, o papel do professor é criar novos interesses para o aluno. Assim, a ideia de 

trabalhar a arte com o tema da sustentabilidade faz uma ligação direta da escola com o lar do 

aluno, projetando-o para além da extremidade dos limites do espaço escolar. Este aluno passa 

a se vê como elemento integrante da sua comunidade agindo em benefício do bem estar social 

coletivo.  

Na visão sócio-histórica das ideias vygotskynianas, fazer o resgate cultural de um 

povo é fator fundamental para a observação do comportamento de um determinado grupo de 

pessoas. Esta é uma atividade social, com contexto cultural. A zona de desenvolvimento 

proximal interliga-se, portanto, de maneira muito forte, a sensibilidade do professor em 

relação à necessidade e capacidades do aluno e à sua aptidão para utilizar as contingências do 

meio a fim de dar-lhe a possibilidade de passar do que sabe para o que não sabe. É a 

construção do pensamento individual, mas com abrangência e foco coletivo.  

Para Vygotsky (1991), o conceito de zona de desenvolvimento proximal potencializa 

novas estratégias em sala de aula, e apresenta-se como uma excelente oportunidade de 

promover a troca de experiências. Assim, o professor deixa de ser encarado como a única 

fonte de saber na sala de aula, mas nem por isso tem seu papel diminuído. Ele continua sendo 

um mediador decisivo. Na concepção vygotskiana, todos saem ganhando. Esse respaldo é 

fundamental na relação professor e aluno.  

A arte está presente em vários momentos do cotidiano das pessoas, e por isso, a 

importância de se trabalhar a arte no processo educativo, elevando-a a condição de formação 

cognitiva e afetiva do educando, no sentido de apreensão da realidade. Assim, a arte é uma 

ciência que oferece vários mecanismos para o artista expressar seu universo interno e externo, 

mostrando como vê, sente e pensa o mundo a sua volta. 

Em um primeiro momento, foi apresentada uma proposta de coleta seletiva no colégio, 

depois a ideia foi estendida para a comunidade. Os alunos foram instigados a refletirem sobre 

o consumismo, estimulando atitudes preservacionistas e cooperativas conscientes da interação 

ser humano/natureza. Foram realizadas atividades através de vídeos, textos didáticos entre 

outras atividades criativas elaboradas para tornar o as aulas de cada vez mais prazerosas e 

dinâmicas. 
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Fig. 4. Rótulos de embalagens plásticas coletados pelos alunos para os trabalhos artísticos apresentados 

nesta pesquisa. 

 

No segundo momento, foi promovida uma conversa sobre o tema sustentabilidade. Em 

seguida, foram apresentados os DVDs da TV Escola: Salto para o futuro nº 36 (Ciência e vida 

cotidiana – o museu onde não há museu); Arte
3
 e Matemática – parte I (do zero ao infinito); 

Heróis de todo mundo (vultos das raízes da constituição do povo brasileiro). Depois, os 

alunos assistiram a um filme com slides mostrando algumas obras de artistas contemporâneos, 

foco da presente pesquisa.  

A partir deste material foram abordadas algumas linguagens da arte contemporânea 

como pintura, escultura, instalações, fotografia, imagens audiovisuais, teatro, Happening, 

entre outras. Dessa forma, os alunos foram inseridos na construção de uma variedade de 

trabalhos para compor uma exposição na escola aberto a toda comunidade local. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Alunos executando os trabalhos artísticos com os rótulos de embalagens plásticas. 

 

                                                           
3
 Arte e Matemática é o título do DVD, por isso, considera-se as regras das normas gramaticais – uso das letras 

iniciais maiúsculas.  
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A escolha das linguagens apresentadas para os alunos está relacionada com a intenção 

de promover um diálogo entre as linguagens artísticas tradicionais e as contemporâneas. Por 

exemplo, tradicionalmente, as manifestações artísticas se davam por meio da oralidade, da 

escrita e da pintura, de forma a institucionalizar a perfeição e se afastar das imperfeições da 

realidade. Na arte contemporânea, os artistas promovem seus trabalhos utilizando novas 

linguagens como Happening, instalação, artemídia, gambiarra, performance e uma inovação 

no teatro, na música, na literatura e no cinema, considerando a realidade tal como ela se 

apresenta.  

 A partir da materialização de que se apropria a arte contemporânea, através de suas 

poéticas inseridas no contexto do ensino escolar, segundo a dissertação de mestrado de Sônia 

Couto Souza Feitosa (1999), os diferentes materiais que são jogados no lixo, 

inconscientemente, ao serem coletados e armazenados em oficinas de trabalhos reciclados se 

tornam objetos do desejo do observador aprendiz. Esta definição está no segundo método de 

(FREIRE, 1993, p. 48), intitulado “diálogo e prática educativa”: o diálogo entre natureza e 

cultura a partir da ideia de homens e mulheres enquanto produtores do saber.  

Apesar da importância fundamental do professor no processo de desenvolvimento da 

aprendizagem, ainda não se dá o devido valor ao ensino de arte contemporânea na escola. 

Após alguns séculos de destruição e devastação, onde a evolução tecnológica deu-se em 

velocidade elevada, o homem, a partir dessas transformações, mostra-se preocupado com o 

meio ambiente. Essa atitude exige a elaboração de normas que permitam a utilização dos 

recursos naturais, porém evitando sua total degradação e destruição, fato este que na 

atualidade ocasiona manchetes e discussões sobre o tema conservação do meio ambiente, 

sobretudo, em trabalhos de conscientização a partir da educação escolar. Essas transformações 

encontram, na arte contemporânea, um espaço fértil para um diálogo recíproco entre obra e 

espectador.  
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CAPITULO 2 – ARTE CONTEMPORÂNEA NO ENSINO ESCOLAR E O 

DESENVOLVIMENTO DE UMA CONSCIÊNCIA SUSTENTÁVEL 

 

2.1 Pedagogia de projetos  

 

Trabalhar com projetos interdisciplinares com diferentes séries facilita a dinâmica do 

professor de organizar os procedimentos para que o projeto se desenvolva, pois a elaboração 

de um projeto segue um modelo sistemático com uma sequência de metas e ações 

(apresentação, justificativa, objetivos, procedimentos, recursos, público alvo, avaliação) com 

a finalidade de solucionar ou reduzir um determinado problema.  

A seguir está listada uma proposta curricular para o ensino de arte no Estado de Goiás 

do 9º ano do Ensino Fundamental, cuja finalidade é dar significados às expressões artísticas 

como artes visuais, dança, música, teatro, entre outras.  

Eixo Temático I 

 Tema I: Percepção Gestual/Corporal e Sensibilidade Estética. 

Conteúdo: 

• Elementos básicos das expressões artísticas, modos de articulação formal, técnicas, 

materiais e procedimentos na criação em arte. 

• Produtores de arte: vidas, épocas e produtos em conexões. 

• A arte como expressão e discurso dos indivíduos. 

• Diversidade das formas de arte e concepções estéticas da cultura regional, nacional 

e internacional: produções e suas histórias. 

• A arte na sociedade, considerando os artistas, os pensadores da arte, outros 

profissionais, as produções e suas formas de documentação, preservação e 

divulgação em diferentes culturas e momentos históricos.  

É importante, ainda, desenvolver conteúdos e temas ligados à postura do aluno em 

relação a questões sociais, relações intersubjetivas na aprendizagem, primordialmente ligados 

aos sentimentos humanos que, articulados aos conceitos e demais conteúdos da área de arte, 

humanizam as ações de aprender. Neste contexto, seguem as seguintes expectativas da 

aprendizagem dos alunos: 
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• Interesse e respeito pela própria produção, dos colegas e de outras pessoas. 

• Disponibilidade e autonomia para realizar e apreciar produções artísticas, 

expressando ideias, valorizando sentimentos e percepções. 

• Desenvolvimento de atitudes de autoconfiança e autocrítica nas tomadas de 

decisões em relação às produções pessoais e ao posicionamento em relação a 

artistas, obras e meios de divulgação das artes. 

• Valorização das diferentes formas de manifestações artísticas como meio de acesso 

e compreensão das diversas culturas. 

• Identificação e valorização da arte local e nacional, inclusive obras e monumentos 

do patrimônio cultural. 

• Reconhecimento da importância de frequentar instituições culturais onde obras 

artísticas sejam apresentadas. 

• Interesse pela história da arte. 

• Valorização da capacidade lúdica, da flexibilidade, do espírito de investigação e de 

crítica como aspectos importantes da experiência artística. 

• Sensibilidade para reconhecer e criticar manifestações artísticas manipuladoras, que 

ferem o reconhecimento da diversidade cultural e a autonomia e ética humanas. 

• Atenção ao direito de liberdade de expressão e preservação da própria cultura. 

Para as expectativas da aprendizagem esperadas, conforme a matriz curricular do 

Estado de Goiás deverá ser desenvolvida habilidades como:  

1. Análise e crítica de obras de artes visuais. 

1.1. Identificar os elementos de composição de obras de artes visuais.  

1.2. Usar vocabulário apropriado para a análise de obras de artes visuais.  

1.3. Estabelecer relações entre análise formal, contextualização, pensamento 

artístico e identidade pessoal.  

1.4. Usar vocabulário apropriado para discorrer sobre essas relações.  

1.5. Saber posicionar-se individualmente em relação às produções de artes visuais, 

sendo capaz de formular críticas fundamentadas. 

 

Tema II: Análise e crítica de obras de artes visuais produzidas ao longo da história da 

humanidade. 

 

Expectativas da aprendizagem 
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• Estabelecer relações entre análise formal, contextualização, pensamento artístico e 

identidade cultural. 

• Identificar as características das obras de artes visuais.  

 

Tema III: Movimentos Artísticos em Artes Visuais em Diferentes Épocas e Diferentes 

Culturas. 

 

Conteúdo:  

 

1. Identifica os elementos estruturais das obras de artes visuais.  

2. Introdução à composição. 

3. Reconhecer os elementos de composição das obras de artes visuais.  

4. Introdução às artes audiovisuais. 

5. Conhecendo as características fundamentais das artes audiovisuais.  

 

Expectativas da aprendizagem: 

 

 • Ser capaz de identificar e conceituar os termos específicos das artes visuais.  

 

Tema IV: Expressão em Artes Visuais. 

 

Subtema: Elaboração de obras em artes visuais. 

 

Conteúdo:  

 

1. Elaboração de obras bidimensionais e tridimensionais. 

 

Expectativas da aprendizagem: 

 

1. Saber expressar-se através de obras artísticas bidimensionais.  

2. Saber expressar-se através de obras artísticas tridimensionais.  
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Tomando este modelo de currículo como referência para o planejamento anual do 

ensino de arte, percebe-se que falta objetividade e um direcionamento das atividades em 

relação aos objetivos desta pesquisa. 

As proposições educativas desta sugestão curricular se concentram em vivências que 

integram diversificados tópicos, tais como audiovisual, colagem, desenho, design, escultura, 

fotografia, grafite, gravura, instalação, modelagem, objeto e pintura devem ser construídas, 

reconstruídas e ampliadas de acordo com as propostas que surgirem nas especificidades de 

cada contexto do currículo escolar.  

Para tanto, esta proposta orienta a realização de experiências estéticas ligadas não 

somente às formas tradicionais de arte, mas também às imagens, por exemplo, da publicidade, 

da ficção, das intervenções urbanas, com seus significados presentes no contexto dos 

indivíduos. Os temas abstratos e figurativo, bidimensional e tridimensional, pictórico e linear 

são pensados no sentido de permear a compreensão de todos os tópicos, a partir da análise de 

diferentes aspectos da linguagem visual: formas, cores, volume, linhas, manchas, planos, 

instigando diferentes olhares sobre processos criativos e interpretativos, em variados suportes. 

Esses temas não devem ser vistos como uma dicotomia, mas como complementares e 

interdependentes para a compreensão dos artefatos culturais.  

Os eixos temáticos corpo, ambiente, projeções, tecnologia e memória, são conceitos 

plenos de significados, capazes de mobilizar aprendizagens específicas no campo das 

visualidades e, ao mesmo tempo, promover a interação com outras áreas do conhecimento. 

Entre os recursos materiais para o desenvolvimento dos eixos temáticos descritos, destaca-se 

o livro didático, este constitui o principal material para o professor abordar as dimensões a 

respeito das artes visuais e da teoria da arte na educação escolar. Neste sentido, ainda falta 

muito a ser feito para que a pedagogia de projetos se estenda ao ensino da arte na escola. 

No entanto, aproveitando esta sugestiva estrutura curricular, a partir do tema IV – 

expressão em artes visuais – e já corrigindo um equívoco do subtema – elaboração de obras 

em artes visuais – que pode ser substituída a palavra obras por trabalhos artísticos, apresento 

o plano de aula que serviu de base para o desenvolvimento prático desta pesquisa. 

 

Tema: Arte Contemporânea: artistas, obras e poéticas (linguagens). 

 

Com o avançado sistema tecnológico de comunicação virtual é fundamental que a 

escola explore o vasto mundo digital para conhecer diversas galerias e museus de todo o 
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planeta. Esta iniciativa foi uma proposta para superar a falta de material didático para o ensino 

da arte na escola. É importante ensinar aos alunos o uso de recursos digitais para o ensino da 

arte. Assim, é preciso ensinar a ler textos sem palavras (imagens) em diversas linguagens, 

universalizando a arte em um multicontexto – o da expressão visual. 

Com o objetivo de pesquisar sobre a arte contemporânea e suas principais 

características dentro do universo das artes visuais, foram reservadas dez aulas para os alunos 

do 9º ano do Colégio Estadual Ayrton Senna da Silva, conforme o cronograma a seguir: 

1ª aula – Foi solicitada uma pesquisa na internet sobre os acervos virtuais; as 

linguagens da arte como instalação, Happening, performance, pintura, escultura, entre outras;  

os artistas Vik Muniz, Nuno Ramos, Jac Leirner, Nelson Leirner, Quim Alcântara e suas 

respectivas obras: 

Lista dos grandes museus de arte no mundo: 

Museus no Brasil: 

 http://www.inhotim.org.br/  

 http://www.mis-sp.org.br/  

 http://www.mamrio.com.br/  

 http://www.mam.org.br/  

 http://masp.art.br/masp2010/ 

Museus fora do Brasil: 

 www.louvre.com.fr  

 http://www.miamiartmuseum.org  

 http://www.metmuseum.org/  

 http://www.moma.org/  

 http://www.museoreinasofia.es/index.html  

 http://www.museodelprado.es/  

 http://www.gnam.beniculturali.it/index.php?it/1/home  

 http://www.tate.org.uk/ 

Instituto Cravo Albim 

http://www.abr.io/grandes_museus
http://www.inhotim.org.br/
http://www.mis-sp.org.br/
http://www.mamrio.com.br/
http://www.mam.org.br/2008/portugues/default.aspx
http://masp.art.br/masp2010/
http://www.louvre.com.fr/
http://www.miamiartmuseum.org/
http://www.metmuseum.org/
http://www.moma.org/
http://www.museoreinasofia.es/index.html
http://www.museodelprado.es/
http://www.gnam.beniculturali.it/index.php?it/1/home
http://www.tate.org.uk/
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 http://institutocravoalbin.com.br/ 

Museus virtuais 

 www.muvap.com  

 http://www.museuvirtual.com.br/ 

Centros Culturais Nacionais 

 www.itaucultural.org.br/index.cfm?cd_pagina=2751  

 http://www.dragaodomar.org.br/index.php  

 http://www.bb.com.br/portalbb/home 

Bienais de Arte no Brasil 

 http://www.fbsp.org.br/  

 http://www.bienalmercosul.art.br 

Bienais de Arte fora do Brasil 

 http://www.labiennale.org/it/Home.html - Bienal de Veneza. 

 http://www.iksv.org/bienal/english/bienal.asp?cid=105 - Bienal de 

Istambul. 

 http://www.documenta.de/ - Documenta de Kassel 

 http://manifesta.org/ - Manifesta – Bienal Européia de Arte 

Contemporânea. 

Seleção de Museus do Google 

 http://www.googleartproject.com/ - O Art Project oferece recursos de 

navegação como níveis diferenciados de zoom por alguns museus espalhados pelo 

mundo e também a criação de sua própria coleção de obras de arte. 

2ª aula – Foi feita a organização do material pesquisado, enfatizando as vantagens que 

a internet oferece em relação aos recursos didáticos. Além disso, também foi pesquisado no 

dicionário escolar os conceitos das palavras-chaves: arte, sustentabilidade, arte 

contemporânea, arte moderna, cotidiano, natureza e meio ambiente. 

http://institutocravoalbin.com.br/
http://www.muvap.com/
http://www.museuvirtual.com.br/
http://www.itaucultural.org.br/index.cfm?cd_pagina=2751
http://www.dragaodomar.org.br/index.php
http://www.bb.com.br/portalbb/home
http://www.fbsp.org.br/
http://www.bienalmercosul.art.br/
http://www.labiennale.org/it/Home.html
http://www.iksv.org/bienal/english/bienal.asp?cid=105
http://www.documenta.de/
http://manifesta.org/
http://www.googleartproject.com/
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3ª aula – Foi feita uma coleta do lixo dentro e nos arredores da escola. Essa coleta foi 

feita por uma semana. No final, foram selecionadas as embalagens plásticas com rótulos de 

alimentos, promovendo um debate acerca do lixo e suas conseqüências para o mundo atual 

4ª aula – Os alunos iniciaram as reflexões a partir do conceito de sustentabilidade e os 

materiais utilizados nas obras dos autores pesquisados. 

5ª aula – Optou-se por fazer silhuetas humanas em papel cartão preto. Os alunos 

ampliaram as imagens a partir de fotos feitas com o celular diretamente da tela do 

computador. 

6ª e 7ª aula – Continuação da confecção das silhuetas (chamadas de sombras). 

8ª e 9ª aula – Colagem das embalagens dando o aspecto de roupas e acessórios. 

10ª aula – Montagem de um painel forrado com papel pardo. 

Os recursos materiais utilizados nas aulas foram computador, máquina fotográfica, fita 

dupla face, papel cartão preto, lápis, tesoura, embalagens plásticas, papel pardo, frase 

impressa e um painel 1,0m x 2,0m. A avaliação foi feita por meio de diálogo entre os alunos e 

professores, dando ênfase sobre o método utilizado no trabalho, que consistiu em observar 

algumas obras, entender o contexto em que elas estavam inseridas e fazer um trabalho prático 

e escrito relacionado com o conteúdo estudado (obras e artistas mencionados nesta pesquisa). 

 

2.2 O papel da escola no desenvolvimento de uma consciência sustentável  

 

A proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais - os PCNS salienta que os 

conhecimentos pertinentes à questão ambiental estão bem estruturados e contribuem para a 

formação dos educandos estimulando “uma consciência global das questões relativas ao meio, 

para que possam assumir posições afinadas com os valores referentes à sua proteção e 

melhoria” (BRASIL, 1997. p. 47-48).  

Assim também, são os PCNs para o ensino de arte que, de modo geral, destaca os 

objetivos da escola que são integrar princípios, valores e práticas de desenvolvimento 

sustentável em todos os aspectos da educação e do ensino. Tal esforço encoraja mudanças de 

comportamento para criação de uma sociedade com melhor qualidade de vida em termos de 

integridade do meio ambiente, viabilidade econômica e de uma sociedade justa para as atuais 
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e futuras gerações, sendo exigido apenas que se reexamine a política educacional, no sentido 

de reorientar a educação desde a pré-escola até a universidade e o aprendizado permanente na 

vida adulta, para que estejam claramente enfocados na aquisição de conhecimentos, 

competências, perspectivas e valores relacionados com a sustentabilidade (UNESCO, 2005, p. 

57). 

Para seguir adiante, devemos reconhecer que, para uma aprendizagem significativa 

que trate das questões do meio ambiente por meio da arte, e considerando que a diversidade 

de culturas e formas de vida estão passando por um momento de transição, devemos somar 

forças para gerar uma sociedade global sustentável, baseada no respeito pela natureza, nos 

direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. Para chegar a este 

propósito, é importante que declarar nossa responsabilidade uns para com os outros, com a 

grande comunidade da vida e com as futuras gerações (Gadotti, apud CECCON, 2010). 

Neste contexto, a escola deve se transformar orientando-se para a investigação e 

reflexão da temática ambiental, desenvolvendo o senso crítico e as habilidades necessárias 

para resolver os problemas, construir conhecimentos associado às atividades práticas e as 

experiências pessoais; reconhecer as experiências vivenciadas pelos alunos. 

 

Educação Ambiental é uma proposta de filosofia de vida que resgata valores éticos, 

estéticos, democráticos e humanistas. Seu objetivo é assegurar a maneira de viver 

mais coerente com os ideais de uma sociedade sustentável e democrática. Conduz a 

repensar velhas fórmulas e a propor ações concretas para transformar a casa, a rua, o 

bairro, as comunidades. Parte de um princípio de respeito à diversidade natural e 

cultural, que inclui a especificidade de classe, de etnia e de gênero, a educação deve 

ser o portal para o desenvolvimento sustentável e essa sustentabilidade é o novo 

paradigma do desenvolvimento econômico e social. (CAMARGO, 2002, p. 22). 

 

A partir do pensamento de Camargo, a alternativa mais proveitosa e econômica seria o 

reaproveitamento do lixo. As escolas que estão empenhadas com esta questão já deram um 

grande passo em relação à educação ambiental, pois os alimentos produzidos na zona rural 

estão diretamente relacionados às questões ambientais. Ou seja, se o meio ambiente estiver 

limpo, o alimento fica saudável. Acredita-se que incentivando a utilização de frutas, legumes, 

cereais, alimentos caseiros, para a merenda escolar, estão contribuindo de forma direta com a 

conscientização de que quanto mais natural for nossa alimentação, menos lixo será produzido 

com as embalagens e agrotóxicos. Pode-se, inclusive, criar atividades na escola com o auxílio 

de uma horta da qual o professor pode relacionar diferentes conteúdos do currículo escolar e 

colocar em prática a interdisciplinaridade com os seus alunos, ao passo que, o estudo do 
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crescimento e desenvolvimento dos vegetais pode ser associado com o próprio 

desenvolvimento, ou seja, a importância da terra ter todos os nutrientes para que a semente se 

desenvolva em todo o seu potencial, livre de qualquer doença.  

A pergunta é como a arte contemporânea poderá servir de base para a conscientização 

do aluno? Sendo uma professora com experiência nas séries finais de toda a educação básica, 

tanto da rede pública quanto da rede particular essa resposta não é difícil de ser formulada. O 

difícil é apostar em um projeto que depende da adesão do aluno e da família do mesmo. 

Para fazer essa reflexão este trabalho pretende, por meio da linguagem artística de Vik 

Muniz, Nuno Ramos, Jac Leirner, Quim Alcântara, Nelson Leirner , entre outros, fazer uma 

síntese didática e coesa com os PCNs, de acordo com as propostas do currículo de arte para as 

séries finais de Ensino Fundamental, visando dar significado ao ensino de arte e melhorar a 

qualidade da aprendizagem na escola pública. 

 

2.3 O papel da arte contemporânea na escola  

 

Palavra de origem latina, ars significa técnica ou habilidade. Segundo o dicionário 

Houaiss de Sinônimos e Antônimos (HOUAISS, 2008, p. 90), arte é a produção consciente de 

obras, formas ou objetos voltada para a concretização de um ideal de beleza e harmonia ou 

para a expressão da subjetividade humana. Como ofício é: conhecimento, instrução, 

ocupação, profissão, saber, técnica. Como técnica é: método, processo.  

A definição de arte
4
 varia de acordo com a época e a cultura, por ser arte rupestre, 

artesanato, arte da ciência, da religião e da tecnologia. Atualmente, a palavra arte é usada 

como a atividade artística ou o produto da atividade artística. A arte é uma criação humana 

com valores estéticos, como beleza, equilíbrio, harmonia, que representam um conjunto de 

procedimentos utilizados para realizar obras. 

A arte está ligada à cultura, conciliando ética e estética. Nos estudos de Antropologia 

Cultural a arte exerce um papel importante de evidenciar traços de uma determinada cultura, 

                                                           

4
De acordo com o site  http://www.significados.com.br/arte/<acessado em 18/05/13>. 

 

http://www.significados.com.br/arte/
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até mesmo as já extintas, através dos vestígios encontrados pelos arqueólogos, como pinturas, 

cerâmicas, utensílios, etc., dimensionando espaço e tempo na compreensão de culturas 

desconhecidas. 

Na atualidade, a arte contemporânea, a partir da poética dos artistas citados 

anteriormente, reflete a cultura que insere o ser humano em um contexto de consumismo, sem 

uma análise profunda a respeito das conseqüências para si mesmo e para o meio ambiente. A 

arte hoje realiza um dialogar mais intenso com a cultura contemporânea no local onde se dá o 

ensino, ou seja, nas escolas. A materialidade da arte contemporânea transcende a criação, de 

modo a levar o ser humano a refletir sobre suas próprias construções e as consequências 

relevantes, por meio do uso das novas ferramentas, que funcionam como suporte das atuas 

experiências, na manipulação dos recursos naturais. 

Foi com a perspectiva de instigar os três eixos da abordagem triangular de Ana Mae 

Barbosa, que este trabalho se desenvolveu, visando uma ampliação da percepção estética da 

atualidade que, ora, assusta, ora, encanta. Essa configuração que a arte contemporânea 

proporciona pode ser traduzida por meio da metodologia de projetos que cumpre o papel 

interdisciplinar na escola. Assim, o principal objetivo deste trabalho é despertar o 

comportamento do aluno em relação aos trabalhos de alguns artistas brasileiros que 

interpretam, de forma poética, questões relacionadas ao meio ambiente, à política, à 

tecnologia e à economia de modo geral.  

  A coleta de dados para a pesquisa foi feita de forma direta, definindo-se como 

instrumento pedagógico e científico a pesquisa-ação coletiva que, segundo René Barbier 

(2004), se define por ser uma metodologia de pesquisa pedagogicamente estruturada, 

possibilitando tanto a produção de conhecimentos novos para a área da educação, como 

também, formando sujeitos pesquisadores, críticos e reflexivos. 

 

O pesquisador em pesquisa-ação não é nem um agente de uma instituição, nem um 

ator de uma organização, nem um indivíduo sem atribuição social; ao contrário, ele 

aceita eventualmente esses diferentes papéis em certos momentos de sua ação e de 

sua reflexão. (BARBIER, 2004, p. 19).  

 

O autor cita também, a interdisciplinaridade como uma concepção da pesquisa-ação e 

enfatiza o conjunto epistemológico desta abordagem como um incentivo por meio da 

sensibilidade coletiva de uma comunidade. Este é também um dos objetivos da arte. Por isso, 

escolhi esta abordagem, porque ela atende às necessidades deste trabalho, cujo objetivo é 
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suscitar nos alunos, a partir de um olhar artístico, as possibilidades de transformação social, 

política e ambiental da própria comunidade.  

Por se tratar de alunos sem experiência no estudo da arte contemporânea, conforme 

análise de dados fornecidos pelos próprios alunos, em resposta a um debate coletivo em sala 

de aula e um questionário escrito, foi estruturada uma metodologia de pesquisa, onde o aluno 

buscará conhecer alguns artistas pré-selecionados, conforme o título do trabalho “A 

Importância da Arte Contemporânea no Ensino Escolar: Arte e Sustentabilidade em Diálogo”. 

Para complementar a metodologia, os alunos montaram um glossário com as palavras-chaves: 

arte, sustentabilidade, arte contemporânea, arte moderna, cotidiano, natureza e meio ambiente, 

para adquirirem um vocabulário formal com os aspectos do contexto da arte que norteia este 

trabalho. 

Quando Barbier (2004) diz, que a busca de indicativos de respostas aos 

questionamentos levantados acerca da compreensão de um determinado tema, como 

instrumento de aprendizagem, tem a intenção de expressar o sentimento de transformação da 

realidade. A evidência desta intenção em relação à produção, coleta, armazenamento e 

reaproveitamento dos lixos domésticos recicláveis, constitui assim, um estilo de vida coletivo 

e, consequentemente, promove um planeta com melhor qualidade de vida. Sendo assim, a 

ação será participativa, de forma que os resultados sejam a produção de novos conhecimentos 

para os alunos participantes. 

Desse modo, abordei o ensino da arte a partir do currículo escolar na perspectiva das 

funções da arte, na visão da proposta triangular de Ana Mae Barbosa (1991), que se 

caracteriza na estrutura do fazer, do ler e do contextualizar uma obra de arte. Isso significa 

que o aluno, ao ser inserido neste método de ensino, estará sistematizando, aplicando e 

divulgando ações que poderão contribuir com uma formação contextualizada, exercendo o 

papel de cidadão.  

As obras selecionadas para compor este trabalho enriquecem o tema principal, 

contribuindo para uma reflexão profunda sobre a importância do ensino da arte 

contemporânea na escola. Neste sentido, quando o ensino da arte é abordado, os Parâmetros 

Curriculares preconizam que a arte é um instrumento facilitador do desenvolvimento criador 

do aprendiz. Para que se obtenha um resultado satisfatório esse desenvolvimento precisa ser 

espontâneo. 
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Segundo a História da Educação no Brasil, a partir da segunda metade do século XX, 

o discurso sobre inserir a dinâmica artística no currículo da educação formal começou a ser 

construído e, desde então, passou a ser incorporado como expressão que aproxima as ideias da 

estética da aprendizagem descrita conforme os PCNs de Arte do Ensino Fundamental: 

 

A manifestação artística tem em comum com o conhecimento científico, técnico ou 

filosófico seu caráter de criação e inovação. Essencialmente, o ato criador, em 

qualquer dessas formas de conhecimento, estrutura e organiza o mundo, 

respondendo aos desafios que dele emanam, num constante processo de 

transformação do homem e da realidade circundante. O produto da ação criadora, a 

inovação, é resultante do acréscimo de novos elementos estruturais ou da 

modificação de outros. Regido pela necessidade básica de ordenação, o espírito 

humano cria, continuamente, sua consciência de existir por meio de manifestações 

diversas. (PCNs, 1997, p. 26).  

 

Neste sentido, é pertinente afirmar que a arte pode ser uma aliada no processo 

educativo, como ferramenta estimuladora para a auto-afirmação dos saberes e a valorização 

da atuação participativa dos alunos. Desse modo, este trabalho foi desenvolvido através da 

reciclagem de materiais coletados pelos próprios alunos. Este tema nem sempre é bem 

compreendido na escola, por conter o caráter de ofício artesanal e, também, por oferecer 

riscos para a saúde física do aluno. Por esse motivo foi necessário um aprimoramento na 

forma de apresentá-lo, esclarecendo alguns pontos, como por exemplo, que nem todo material 

é reciclável e que o mais indicado é coletar e armazenar o material separadamente, evitando, 

assim, algum tipo de contaminação mais eminente.  

Sendo o professor, o anfitrião do aluno no ambiente de trabalho, tendo a arte como 

ferramenta de expressão comunicativa que, ao exibir as produções pode incomodar, inquirir e 

mexer com o observador no ato de investigação em busca do entendimento da realidade,  é 

fundamental que fique claro o caráter experimental da pesquisa. Todos esses significados e 

funções da arte no âmbito escolar podem ser explorados e mostrados para o educando de 

forma que ele possa exteriorizar temas do seu cotidiano. A partir destas constatações infere-se 

que a arte é uma ciência que precisa estar mais presente no processo do ensino escolar, com 

metodologias que dêem conta de suprir a problemática encontrada. E a arte contemporânea 

oferece subsídio para um fazer pedagógico significativo.  
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CAPÍTULO 3 – A ARTE CONTEMPORÂNEA E A ABORDAGEM TRIANGULAR: 

UMA POSSIBILIDADE DE TRABALHO EM SALA DE AULA 

 

3.1 Arte Contemporânea e a Abordagem Triangular 

 

A arte tem uma função social muito evidente, principalmente, no contexto da atual 

temática que caracteriza este projeto – o meio ambiente. Existem várias redes sociais que 

adotam a ideia de evidenciar talentos em comunidades mais carentes, na tentativa de 

incentivar as mudanças que servem de estímulo para uma vida mais feliz. 

A problemática nas comunidades, de modo geral, se assemelha. Os problemas sociais 

como falta de infraestrutura local e renda familiar baixa não impedem o cidadão de 

desenvolver um estilo de vida sustentável. As disciplinas favorecem o discurso a partir da 

exposição dos problemas que aflige as comunidades, com a finalidade de constituir medidas 

que possam mudar o panorama crítico.  

No Brasil, a abordagem triangular da arte-educadora Ana Mae Barbosa (2010), se 

caracteriza na estrutura do fazer, do ler e do contextualizar. Isso significa que o aluno ao ser 

inserido nesta proposta poderá exercer o papel de cidadão. Assim, não importa se o contexto é 

da arte enquanto construção humana por meio das habilidades manuais; se é da sociologia 

com suas análises culturais, sociais, econômicas ou políticas; nem se é da história com a 

retratação da herança estética. A filosofia da arte analisa o construir artístico a partir de 

pensamentos e ideias. Culturalmente, a arte alerta os valores através da ética e aguça as 

emoções através da estética. Dessa forma, deve-se buscar a compreensão do fazer artístico 

contemporâneo, para entender o contexto da realidade de um artista e perceber a dimensão de 

uma obra. 

Desde que o ensino da arte se tornou obrigatório no Brasil em 1971, pela Lei de 

Diretrizes e Bases para a Educação Nacional – Lei 5692/71, que vem sendo discutida a 

necessidade de se ter uma formação específica para professores de arte, enquanto arte-

educadores, instruídos no contexto pedagógico da ludicidade com o objetivo de ampliar a 

aquisição do conhecimento. Ainda segundo os PCNs, o professor de arte deve elaborar 

estratégias que despertem as habilidades e desenvolva as competências do pensar, do refletir 

sobre os problemas sociais. 
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Daí a importância de salientar este papel do professor, como organizador. 

Organizador no sentido, porém, de quem observa, colhe os dados, trabalha com eles, 

com total respeito aos educandos que não podem ser puros objetos da ação do 

professor. (FREIRE, 1989, p. 96). 

 

A partir desta colocação de Paulo Freire (1989), a arte feita com materiais reciclados 

que será apresentada neste trabalho, não dará o título aos alunos de artistas, mas a 

expressividade será analisada como ato criativo. Por isso, deverá ser desenvolvido sem a 

interferência direta do professor. 

De modo informal, ao iniciar o trabalho com os alunos e perguntar para o aluno o que 

é arte? Imediatamente, a resposta foi: - “arte é desenhar e pintar”. Isso foi constatado através 

desta pergunta feita a 46 alunos do 9º ano. Cerca de 98% colocou a resposta acima. Quando 

foi perguntado o que é arte contemporânea? A resposta foi um longo silêncio. A partir daí, 

surgiu a necessidade de procurar uma abordagem metodológica do ensino da arte em sala de 

aula para aguçar a percepção dos alunos a respeito da arte, com foco na arte contemporânea.  

A abordagem triangular de Ana Mae Barbosa (1991), com extensão para arte 

ambiental foi o ponto de partida deste trabalho, porque esta arte-educadora frisa a importância 

do saber ler uma imagem, raciocinando e focando alcançar o objetivo da compreensão e da 

instigação, ou seja, ir além da primeira impressão que uma obra de arte pode causar no 

espectador. Mas antes de detalhar a abordagem triangular é preciso responder as perguntas do 

parágrafo acima. Embora, tanto o conceito de arte quanto o conceito de arte contemporânea 

não se apresentem de forma consensual entre os agentes da arte (historiadores, críticos, 

teóricos, entre outros), me aterei a um breve esclarecer destes conceitos.  

A arte é, em todos os tempos, uma ciência que enfatiza a vivência de processos de 

criação e a aprendizagem que advém deste processo, bem como a realização do fazer artístico 

e a construção cultural, ativando a capacidade de visualização e descobrindo a solução de 

problemas, sejam técnicos ou estéticos. Dessa forma, o conceito de arte é bastante subjetivo.  

 A abstração do conceito de arte se dá em função de que, ora, pode ser definida como 

criação de seu próprio tempo, ora, se coloca como espectadora de seu próprio tempo. O que 

dizer, então, da arte contemporânea com seus múltiplos caminhos, facetados com uma 

inquietação sobre as transformações no seu próprio tempo. Pode ser definida como uma arte 
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que expressa conceitos e atitudes, possibilitando a reflexão a partir do material e da linguagem 

usada na construção da obra.  

Segundo Ana Mae, a história do ensino da arte no brasil inicia-se com os jesuítas, 

usando como tema as questões religiosas que envolviam a catequese e a educação indígena, 

cuja técnica era a arte manual. Logo após, acontece um momento de importações de conceitos 

e padrões artísticos europeus. Somente no século XIX, surge a primeira academia de arte no 

Brasil, porém, na concepção de Ana Mae, ocorre uma aristocratização do ensino da arte, que 

muda o sentido do fazer artístico, passando de ofício para ciência. No século XX, o ensino da 

arte volta a ser discutido, mas com o codinome de desenho técnico, industrial, decorativo. Na 

Lei de Diretrizes e Bases de 1996, o ensino da arte sai do papel e toma o rumo da sala de aula.  

Para Ana Mae, o modernismo, que antecede a arte contemporânea, se destaca com a 

criação das escolinhas de arte no Brasil, consideradas as primeiras instituições de ensino de 

arte, com ênfase na livre expressão da interioridade do ser humano sem se preocupar com o 

realismo. Em seguida, já por volta dos anos 80, o ensino da arte no Brasil abraça a causa do 

tecnicismo. Segundo Ana Mae, a Educação Artística com foco na arte do dia a dia da vida 

doméstica, é representada pelos trabalhos feitos para simbolizar as datas comemorativas. Na 

mesma época, o desenho geométrico recebe uma atenção especial. Após a ditadura no Brasil, 

e com reabertura da democratização política, surge uma sistematização metodológica com 

vários ensaios, incluindo a contextualização, o fazer e o ver, não necessariamente, nesta 

ordem. 

A proposta triangular de Ana Mae Barbosa
5
 conduz o arte-educador ao pensar de 

maneira diferente no que diz respeito à criação artística. O fazer artístico que antes era feito 

sem uma análise, a partir da proposta metodológica triangular exige conscientização e 

reflexão por parte do aluno, para então, desenvolver seu trabalho. Esta proposta melhora a 

relação professor e aluno através de uma didática que permite que ambos ampliem o universo 

de exploração do desenvolvimento artístico inserindo a arte em um contexto do próprio 

cotidiano do aluno e do professor.  

Entre as discussões realizadas na atualidade está a arte contemporânea, que pode ser 

definida como uma odisséia cultural multifacetada, envolvendo muitos significados. 

Resignificando o conceito da arte a partir da proposta triangular de Ana Mae Barbosa, para 

                                                           
5
Ana Mae Barbosa nasceu no Rio de Janeiro, em 17 de julho de 1942, é uma educadora brasileira, pioneira em 

arte-educação. 
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compreender uma obra de arte, é preciso considerar o contexto em que ela foi produzida. Ou 

seja, a arte é influenciada por um pensamento, uma ideologia, uma época ou lugar.  

Fernando Cocchiarale (2007), em sua obra “Quem tem medo da arte contemporânea”, 

diz que a arte atual está diferente se comparada com a arte dita mais conservadora. Esta 

diferença é, principalmente, por ter como temática a vida como está sendo vivida. O autor 

acrescenta que a arte contemporânea é um diálogo com o espírito de uma época, cujos 

princípios lógicos são a não-linearidade, o acaso e a complexidade, causando uma acidez na 

composição geral da obra, dificultando o entender da produção artística deste momento. O 

exercício do sentir e entender o conteúdo e a forma coloca o indivíduo em um panorama sob 

aspectos de sujeito fragmentado, mas editando uma nova montagem de si mesmo, buscando 

novos significados para o ser e o estar, através do jogo deste novo fazer artístico.  

A arte contemporânea, portanto, não deve ser enquadrada em conceitos anacrônicos, e 

sim, sentida como eco de um mundo voraz, múltiplo e vasto. Esse mundo é representado não 

pela verossimilhança, e sim pela liberdade. A produção atual se dirige a 

espectadores/fruidores/consumidores que acolhem a pluralidade e exercitam a generosidade 

no olhar, e oferece a quem se aproxima de uma pintura, uma instalação, um filme ou uma 

performance, um caminho no qual os significados estão abertos e ainda em construção. 

Ainda no que concerne o conceito de arte contemporânea, o artista Andy Warhol 

(considerado o príncipe da pop art), diz que o artista atual faz do mundo seu próprio atelier. 

Esta característica dá à arte contemporânea a interface de multiplicidade na troca de diálogos, 

que interagem entre as manifestações da arte como teatro, cinema, literatura, dança, pintura, 

instalação, performance, escultura, grafite e, mais recentemente, a diluição dessas categorias.  

 

Não dá para resumir a arte contemporânea numa só característica, pois a pluralidade 

domina nosso tempo. Assim, podemos apreendê-la pela seguinte série de qualidades. 

(...) O que mais me tem chamado atenção é a confirmação do comentário de Arthur 

Danto, de que sob a designação de arte contemporânea temos muitas vezes a 

continuação da arte moderna. Isso é verdade especialmente no Brasil, que é muito 

apegado ao modernismo. (BARBOSA, 2009) 

 

As características citadas por Ana Mae Barbosa (2009), são resultados da consciência 

da morte da autonomia da obra ou do campo de sentido da arte em prol da contextualização; 

metalinguagem; reflexão sobre a própria arte; incorporação de matrizes populares na arte 



42 

 

  

erudita; preocupação em instaurar um diálogo com o público e levá-lo a pensar; tendência ao 

comentário social; interritorialidade das diversas linguagens; tecnologias digitais substituindo 

a vanguarda. 

O que a percepção imediata capta ao dialogar com os significados do dia a dia das 

pessoas, revela algumas características da arte atual: pluralidade, incomunicabilidade, relação 

entre arte e vida, estranhamento, e por que não: medo? Esse desvelar que o espectador precisa 

fazer ao ler uma obra de arte contemporânea, preconiza o entrelaçar dos três pilares da 

abordagem triangular: ler, refletir e fazer. 

A seguir constam algumas palavras, ou termos, que são usados na linguagem 

expressiva da arte contemporânea. Segundo a Enciclopédia Itaú Cultural
6
, os principais 

termos usados na composição da linguagem da arte contemporânea são:  

Body art: do inglês “arte do corpo” ou corporal. A Body art é uma linguagem que 

expressa movimento, sentimento, reação e protesto social. O artista Youri Messen-Jaschin 

autor de muitos trabalhos utilizando esta linguagem, cuja característica principal é tomar o 

corpo como suporte para realizar intervenções. Além de Duchamp, podem ser considerados 

precursores da Body art o grupo japonês Gutai, e os artistas Yves Klein, Stelarc, Vito 

Acconci, Rudolf Schwarzkogler.  

Op art: é uma expressão que vem do inglês (optical art) e significa arte óptica. 

Definida como arte com menos expressão e mais visualização. Apesar do rigor com que é 

construída, simboliza um mundo precário e instável, que se modifica a cada instante. 

Pop Art: é uma abreviação do termo inglês popular art (arte popular). Não significa 

arte feita pelo povo, mas produzida para o consumo de massa. Esta arte nasceu na Inglaterra 

no início dos anos 50. Posteriormente, Andy Warhol foi um dos maiores representantes nos 

Estados Unidos. No Brasil em 1967, na Bienal, os pop artistas dominaram a representação dos 

EUA. Não se tornou popular e nem chegou a atingir a massa urbana, ficando restrita a 

colecionadores, galerias e museus na época. 

Arte abjeta: Tendência artística que desponta internacionalmente nos anos 1990, é 

caracterizada por trabalhos que tematizam o orgânico e o escatológico.  Esta arte é 

esteticamente pautada no apelo a uma organicidade intensa, com forte materialidade e muitas 

referências ao corpo e as suas secreções. Alguns artistas associados à arte abjeta: John Miller, 

                                                           
6
 http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia 
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Kiki Smith, Orlan, Robert Gober, Andrés Serrano, Mike Kelley, Sue de Beer e Paul 

McCarthy. 

Gambiarra: termo tipicamente brasileiro e usualmente aplicado para definir 

improvisação ou desvio de função de determinados aparelhos, objetos e fiações por falta de 

recursos. Geralmente significa uma solução rápida e precária, feita com base no que se tem à 

mão. O termo passou a ser associado ao universo das artes visuais no Brasil recentemente, 

com a emergência da produção de artistas que se valem de materiais banais e pobres, em 

soluções plásticas que exalam certa precariedade. No que se convenciona referir 

informalmente como estética da gambiarra há alguns elementos quase sempre presentes, 

como a citada precariedade de meios, o improviso e a inventividade. Outra possibilidade seria 

a recombinação tecnológica para um novo uso dos materiais. Alguns artistas cuja produção 

mantém afinidades com a noção de gambiarra: Hélio Oiticica, Marepe, Marcone Moreira, 

Paulo Nenfidio e Milton Marques. 

Happening: se pode traduzir como acontecimento, é uma forma de expressão artística 

que, apesar de quase sempre planejada, incorpora algum elemento de espontaneidade ou 

improvisação que se dá de maneira diferente a cada apresentação. Apesar de similar à 

performance, o Happening se diferencia desta na medida em que, além do aspecto de 

imprevisibilidade, geralmente envolve a participação direta ou indireta do público espectador. 

Como modalidade artística, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos e utilizado pela primeira 

vez pelo artista Allan Kaprow em1959, bem como por Claes Oldenburg, no início dos anos 

1960. 

Instalação: linguagem ou manifestação artística onde a obra pode ser composta de 

elementos variados, em formatos e escala diversos, organizados em um ambiente aberto ou 

fechado. A disposição de elementos no espaço é temporária e pode buscar criar uma relação 

de participação direta com o espectador. Instalações só existem enquanto estão montadas tal 

como foram concebidas, embora possam ser remontadas em outros locais. Os trabalhos são 

experimentados no tempo e no espaço, buscando mais interatividade com o espectador. 

Embora oficializada e difundida somente a partir dos anos 1980, é possível encontrar o 

formato instalação já nos anos 1920, na obra de artistas como Marcel Duchamp e Kurt 

Schwitters, e mais adiante em Joseph Beuys e no grupo Fluxus. É hoje uma das modalidades 

ou linguagens artísticas mais populares no circuito da arte contemporânea. Inúmeros artistas 

trabalham com práticas de instalação. Alguns nomes de destaque são Olafur Eliasson, Stan 
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Douglas, Ilya Kabakov, Cornelia Parker, Thomas Hirschhorn, Jessica Stockholder, Jason 

Rhoades, Cildo Meireles e Nuno Ramos. 

Intervenção: mais próximo de definir uma linha de procedimentos que propriamente 

uma linguagem ou movimentação artística, o termo intervenção, no âmbito das artes visuais, 

designa práticas ligadas a uma ação do artista sobre uma situação física preexistente. 

Geralmente é associada a ações que se dão em estruturas urbanas ou arquitetônicas sobre as 

quais o artista decide interferir, seja de forma incisiva, alterando efetivamente a configuração 

física ou o material do que toma como suporte, seja de forma mais discreta, rearticulando 

simbolicamente determinadas características do local. Entendendo o espaço como receptor 

ativo da proposta, é comum a intervenção embutir um comentário crítico de ordem cultural ou 

sociopolítica. Dentre os artistas que trabalham nessa linha, podem ser citados os nomes de 

Daniel Buren, Hans Haacke, Krzysztof Wodiczko e Cildo Meireles. 

Paisagem: o gênero da paisagem, apesar de muito tradicional, é relativamente recente 

na história da arte ocidental, só despontando com mais autonomia no século XVII; e ainda 

assim, tido como menor nas categorizações acadêmicas. Apenas na virada para o século XIX, 

com a ascensão do romantismo, é que a paisagem passa a gozar de estatuto mais elevado. 

Passa a figurar no centro das práticas pictóricas, a serviço de estudos sobre a realidade do 

mundo e a natureza dos sentidos. Já no século XX, a paisagem deixa de existir como gênero 

convencional, mas subsiste como tema ou assunto de interesse para artistas, mesmo aqueles 

que operam sobre a abstração. Na arte da atualidade, a paisagem volta a ganhar destaque na 

produção de inúmeros artistas (notadamente pintores e fotógrafos, mas não só) e como mote 

curatorial em registros diversos. Pode ser explorada por conta de seus aspectos de 

permanência e transitoriedade, ou emergir como assunto sobre as relações da natureza com a 

arquitetura e a urbanidade. Alguns artistas que se interessam pela paisagem como assunto 

recorrente: Thomas Struth, Agnes Martin, Jeff Wall, Julien Opie, Dan Graham, Tacita Dean, e 

Caio Reisewitz. 

Performance: a performance artística é uma modalidade interdisciplinar que, assim 

como o Happening, pode combinar diversas linguagens, como vídeo, teatro e poesia. 

Popularizou-se a partir dos anos 1970, mas suas origens estão ligadas a movimentos da 

vanguarda modernista como o dadaísmo e o surrealismo. Difere do Happening por ser mais 

cuidadosamente elaborada e não envolver, necessariamente, a participação dos espectadores. 

Em geral, segue um roteiro previamente definido, podendo ser reproduzida em outros 

momentos ou locais. Apesar de poder incorporar aspectos cênicos, diverge do teatro por não 
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tratar diretamente de representação. Por seu caráter efêmero e de rápida duração, depende de 

registros, seja em fotografia, vídeo ou memoriais descritivos, para chegar ao grande público. 

Alguns nomes seminais ligados a esta modalidade artística são Joseph Beuys, Chris Burden, 

Marina Abramovich, Carolee Schneeman e Gilbert e George. 

Segundo Antônio Joaquim Severino (2007, p. 65), em sua obra “Metodologia do 

Trabalho Científico”, toda pesquisa precisa de uma hipótese, uma relação de causa e efeito, 

método de investigação e uma teoria que a fundamente. Na investigação sobre a arte 

contemporânea, existem teóricos que se posicionam junto a uma definição que se mistura com 

conceito, significado e função, formando um grande paradigma. 

Severino (2007, p. 112) nomeia os paradigmas de sistemas, pois é uma mistura de 

ciência natural e ambiental, com ciência humana e social. E para esclarecer melhor esta ideia 

de emblema sistemático da arte contemporânea pode-se citar Anne Cauquelin
7
 (2005, p. 116). 

A autora faz um recorte histórico a partir do final do século XIX, portanto, ainda no período 

da arte moderna, colocando o consumismo humano e as descobertas científicas da invenção 

tecnológica, como cenário de suas observações. Além disso, Cauquelin preenche o palco do 

seu cenário de pesquisa com os temas sociais desse período como, por exemplo, o pós-guerra, 

que sistematizou uma aceleração na produção de bens de consumo para a humanidade 

sobrevivente. A autora usa o sistema da arte para facilitar a compreensão das características 

determinantes e norteadoras da arte contemporânea. 

O período que a autora usa para analisar e encontrar uma resposta para a pergunta o 

que é arte, identifica-se com o final do período da arte moderna como regime do consumo e o 

período da arte contemporânea de regime da comunicação. Cauquelin cita as redes como um 

novo sistema da arte. “Essas transformações alcançam o domínio artístico em dois pontos: no 

registro da maneira como a arte circula, ou seja, no mercado (ou continente), e no registro 

intra-artístico (ou conteúdos das obras)” (CAUQUELIN, 2005, p. 65). 

Ana Mae Barbosa (2009), descreve a arte contemporânea como síntese dialógica de 

grau complexo, mas que por se tratar de uma vertente realista há uma comunicação a ser 

traduzida, embora necessite do incremento tecnológico que promova o contexto do cenário 

enfatizado por Anne Cauquelin. 

                                                           
7
Anne Cauqueliné filósofa, escritora e artista. Doutora e professora emérita da Universidade de Picardie, na 

França, publicou, entre outros, Teorias da arte (2005), Arte Contemporânea: uma introdução (2005), A invenção 

da paisagem (2007) e Frequentar os incorporais (2008), além dos romances Potamor e Les prisons de César. É, 

ainda, redatora-chefe da revista Revue d´esthétique. 
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Dessa forma, a arte pode ser entendida como uma variação, por definição, de acordo 

com a época e a cultura, iniciando na arte rupestre e passando pela arte artesanal até chegar na 

arte tecnológica.  Dentre seus possíveis conceitos a “arte é uma experiência humana de 

conhecimento estético que transmite e expressa ideias e emoções”, por isso, para a apreciação 

da arte é necessário aprender a observar, a analisar, a refletir, a criticar e a emitir opiniões 

fundamentadas sobre gostos, estilos, materiais e modos diferentes de fazer arte (AZEVEDO 

JÚNIOR, 2007, p. 7).  

Segundo Azevedo Junior (2007, apud Fischer 1983), a arte concebida como ideia de 

colocar o homem em equilíbrio com seu meio, se caracteriza como um reconhecimento 

parcial da sua natureza e da sua necessidade, tendo em vista que não é possível um 

permanente equilíbrio entre o homem e o mundo que o circunda, mas que a busca deste 

equilíbrio fomenta novas perspectivas e novos significado. Para Azevedo, as funções da arte 

podem ser pragmáticas ou utilitárias, naturalista e formalista. Como função pragmática serve 

como uma alternativa para alcançar um fim não artístico e sim uma finalidade, baseado nesta 

ideia, a arte pode estar a serviços para finalidades religiosas políticas ou sociais, neste caso 

não é interessante sua qualidade estética, mas a finalidade que se prestou alcançar. Como 

função naturalista a arte tem como objetivo representar algo ao observador de forma mais 

natural possível, o que interessa aqui é a representação da realidade e da imaginação do 

conteúdo de tal arte para o observador, de uma maneira que este possa compreender. Como 

função formalista preocupa-se com significados e motivos estéticos, se preocupa em 

transmitir e expressar idéias e emoções através de objetos artísticos.  

 

A arte tem o papel de clarificação das relações sociais, o papel de iluminação dos 

homens em sociedade e o papel de ajudar o homem a reconhecer e transformar a 

realidade social. Uma sociedade altamente complexificada, com suas relações e 

contradições sociais multiplicadas, já não pode ser representada à maneira dos 

mitos.  (FISCHER, 1983, p. 01). 

 

 

Partindo deste princípio, a função da arte e o seu valor estão na representação 

simbólica do mundo humano, podendo servir para decorar, para ajudar no dia-a-dia 

(utilitária), para explicar e descrever a história, para expressar ideias, desejos e sentimentos. 

Essa dialética acontece de forma circular, ora, a arte cerca a vida, ora, a vida cerca a arte 

sempre uma se nutrindo da outra.  
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3.2 Artistas contemporâneos e obras 

  

A arte possibilita uma pessoa aprender, por exemplo, sobre elementos da história de 

um povo ou de uma sociedade remota aos nossos tempos. Também podemos afirmar que a 

arte seve para explorar, construir e aumentar o conhecimento das pessoas, além, de articular a 

realização de trabalhos visando à exploração do campo emocional, ou seja, os próprios 

sentimentos. 

A matriz curricular para o ensino de arte do Ministério da Educação e Cultura no 

Brasil contempla a interdisciplinaridade por meio dos temas transversais. Dessa forma, 

sustentabilidade e cidadania são temas com abordagens sistemáticas que fluem no contexto da 

problemática ambiental, social e política. Um exemplo desse tipo de abordagem está no 

discurso das conferências sobre o meio ambiente.  

Na conferência RIO +, realizada no Brasil, em 2012, o público participante teve a 

oportunidade de ver uma apresentação do artista plástico Vik Muniz, que representou parte do 

território carioca usando o lixo como material base de seu trabalho. A poética visual que este 

artista utilizou sintetiza a beleza da criatividade humana e sensibilizou para um dos maiores 

problemas da humanidade: a degradação do meio ambiente praticada pelo próprio homem. 

Através das obras de arte criadas por Muniz (2009), o aluno teve a oportunidade de se 

aproximar da arte, mesmo não tendo o hábito de frequentar museus e galerias de arte. 

Nessa ocasião, ficou evidente que os debates dos cientistas promovidos nas 

conferências pelo mundo todo, apontam para a discussão acerca do termo cidadania, 

colocando o termo cidadão na temática da sustentabilidade, cujo foco principal é a promoção 

da reflexão crítica sobre a qualidade de vida no planeta. 

Vicente José de Oliveira Muniz, mais conhecido como Vik Muniz, nasceu em São 

Paulo/SP em 1961. Chegou a cursar Publicidade e Propaganda na Fundação Armando Álvares 

Penteado – Faap, em São Paulo. Em 1983, passou a viver em Nova York, onde reside e 

trabalha. A contemporaneidade das obras de Vik Muniz está na utilização de materiais 

inusitados, como: geleia, chocolate, pasta de amendoim, xarope, vinho, açúcar, materiais 

recicláveis, fios de cabelo, arame, diamante, gel, pigmentos, comidas e materiais recicláveis 

coletados nos lixões. A técnica criada por Vik Muniz consiste na utilização desses variados e 

inusitados materiais e objetos na formação de imagens que depois são fotografadas e 

ampliadas. 
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Fig. 6. Vik Muniz, “Lixo Extraodinário” (2011), cenário montado em frente ao Museu da República, 

em Brasília, em 2011. Utilização de material reciclável, tais como latinhas de refrigerante. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Vik Muniz, “A Baía de Guanabara” (2012), instalação 30m x 40m, utilização de materiais 

recicláveis tais como garrafas, sacolas, latas, embalagens, etc. Este trabalho foi feito para fazer parte da 

conferência Rio + 20, que aconteceu em 2012, no Rio de Janeiro. 

 

 

 

Nuno Álvares Pessoa de Almeida Ramos, nasceu em São Paulo/SP, em 1960. Em 

2002, publicou o livro de contos O Pão do Corvo. Para compor suas obras, o artista emprega 

diferentes suportes e materiais, e trabalha com gravura, pintura, fotografia, instalação, poesia 
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e vídeo. Nuno Ramos busca percepção estética na sensibilidade do público. Na figura 6, o 

artista propõe um exercício de sentir a obra visualmente, fazendo um convite a refletir sobre a 

tensão no mundo atual.  

No programa Roda Viva da TV Cultura, exibido em 1º de outubro de 2012, Nuno diz 

que o seu objetivo o espectador tenha um movimento físico com a matéria e que tenha medo 

de chegar perto. Algo contrário ao divertimento. Mas, para ele, “a arte cria um sentimento de 

ambivalência”.  

Nuno Ramos
8
, em seu trabalho exposto na 5ª Bienal do Mercosul (2005), desenvolve 

obras cuja temática é descrita pelo crítico de arte Regis Bonvicino (2005), na relação natureza 

e homem, colocando-a do ponto de vista do que é ser sustentável. 

O curador adjunto da 5ª Bienal do Mercosul (2005), Galdêncio Fidelis, refere-se a 

obra de Jac Leirner
9
 (fig. 14), como a tematização “do fluxo intermitente da transformação de 

bens culturais em bens simbólicos de consumo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Nuno Ramos, Sem Título, (1988). Utilização de materiais recicláveis, tais como vaselina, 

parafina, tecidos e outros materiais sobre madeira, 220 x 250 cm , coleção Particular. Reprodução fotográfica 

Romulo Fialdini. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
Nuno Ramos é escultor, pintor, desenhista, gravador, ilustrador, poeta, ensaísta e cenógrafo brasileiro. 

9
Jac Leirner artista multimídia, nascida em São Paulo, formada em artes plásticas 
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Fig. 9. Nuno Ramos. “Sem título” (1994 – 2006). Técnica mista. Pintura-escultura. Utilização de 

matérias recicláveis, tais como madeira, plástico, metal, tecido, etc., 321 x 663 x 235 cm. 

 

Nelson Leirner nasceu em 1932, na cidade de São Paulo. Entre 1947 e 1952 estudou 

engenharia têxtil no Lowell Technological Institute, em Massachusetts, Estados Unidos. Em 

1956, teve aulas de pintura com Juan Ponç, abandonando-as para buscar outras formas 

estimulantes para seu trabalho além da pintura sobre tela. Em 1958, frequentou por dois 

meses o Ateliê Abstração, de Samson Flexor. Participou, desde então, de vários salões de arte, 

e realizou, em 1961, sua primeira exposição individual. 

Nelson Leirner é um artista contemporâneo que usa as novas poéticas da arte como 

instalação, performance e intervenção com muita propriedade. Os seus trabalhos possibilitam 

o ensino da arte no aspecto pedagógico desta pesquisa. Quando ele utiliza objetos industriais 

com a intenção de atingir o imaginário social, cria obras que se transformam em ícones para 

todas as idades, tecendo um apelo poderoso e convincente que convida para um pensar que 

ultrapassa o material da obra em si. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Nelson Leirner “Futebol” (2001), Utilização de materiais recicláveis, tais como bonecos de 

plástico, borracha, plástico, gesso e madeira, 110x300x200cm. 
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Fig. 11. Nelson Leirner. “Redescoberta do Brasil” (2004).Utilização de materiais recicláveis, tais 

como lata, metal e areia. Dimensões variáveis, Coleção Galeria Brito Cimino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Nelson Leirner.“O Porco” (1967). Utilização de materiais recicláveis, tais como porco 

empalhado e engradado de madeira, 83 x 159 x 62 cm Coleção Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

 

 

 

Quim Alcântara nasceu em São Paulo, Brasil, em 1981. Este artista pinta sobre 

questões atuais como o aquecimento global. Seu trabalho é focado nos temas sócio-ambientais 

contemporâneos, como os terremotos no Haiti e Chile, o desmatamento da Amazônia e o 

derramamento de óleo no Golfo do México. Quim desenvolveu seu próprio estilo abstrato ao 

longo do tempo. Ele tem uma sólida experiência em pintura de arte. 
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Fig. 13. Quim Alcântara. “Tecnologia x Natureza” (2010). Utilização de materiais recicláveis, tais 

como tinta e papelão. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Quim Alcântara. “A Última Folha da Árvore que Chora” (2010). Técnica:  Acrílica sobre 

tecido. Tamanho: 70 X 50 cm 

 

 

 

Jacqueline Leirner, nasceu em São Paulo/SP, em  1961. É uma Artista multimídia. 

Forma-se em artes plásticas em 1984, pela Fundação Armando Álvares Penteado - Faap, onde 

lecionou entre 1987 e 1989. Ao criar os trabalhos, insere esses objetos do cotidiano no 

circuito artístico, retirando-os do fluxo previsto e atribuindo-lhes, portanto, outros 

significados. A partir da série Pulmão, 1985/1987, a artista volta-se à realização de obras em 

que explora a variedade de formas e cores dos materiais, incorporando assim questões 

relacionadas à presença da cor, da linearidade e da horizontalidade. 
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Fig. 15. Jac Leirner. “Nomes” (2012). Utilização de materiais recicláveis, tais como sacolas plásticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Jac Leirner. “Pulmão (Múltiplo)” (1987). Utilização de materiais recicláveis, tais como 

celofane e acrílico, 21 x 6 x 9 cm. Coleção da Artista. Registro fotográfico Cia de Foto. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Jac Leirner. “Adesivo 44” (2004). Utilização de materiais recicláveis, tais como adesivos 

organizados por temas, cores e formas.  
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3.3 Experimentações artísticas dos alunos do 9º ano do Colégio Ayrton Senna da 

Silva 

 

Aliada às obras e artistas acima mencionados, realizei também, uma apresentação com 

os recursos audiovisuais, com a exibição do DVD “Heróis do mundo”, totalizando três horas 

aulas seguidas. No final, foram indicados nomes de artistas brasileiros e temas da Arte 

Contemporânea, para uma pesquisa sobre a vida e a obra de cada autor selecionado e o 

resumo de cada tema indicado, sendo que os alunos protagonizaram cada artista citado. Na 

apresentação, cada aluno expôs um trabalho feito por ele, referenciando o título “A 

Importância da Arte Contemporânea no Ensino Escolar: Arte e Sustentabilidade em Diálogo”, 

baseado na poética do artista pesquisado. Porém, os trabalhos realizados tiveram a mesma 

solução inicial (base a ser trabalhada), devido a uma proposta da escola. 

A seguir, estão alguns trabalhos dos alunos, e trechos das reflexões feitas por eles, em 

sala de aula. Em alguns momentos, são visíveis as referências com os artistas trabalhados em 

sala de aula. Embora, as produções artísticas dos alunos tenham sido realizadas no plano 

bidimensional, ao longo do ano letivo eles farão outros trabalhos, incluindo os 

tridimensionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. 9º ano. “Biscoito Recheado” 2013. Utilização de materiais recicláveis, tais como rótulos de 

embalagens plásticas. 
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Esse aluno falou da importância de se pensar sobre os perigos para a saúde e para o 

meio ambiente, do consumo exagerado de biscoitos recheados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. 9º ano. “Higiene é Saúde” 2013. Utilização de materiais recicláveis, tais como rótulos de 

embalagens plásticas. 

. 

Esse aluno ressaltou que, tão importante quanto se alimentar bem e manter a higiene, 

são armazenar e reciclar as embalagens plásticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. 9º ano. “Liberdade” 2013. Utilização de materiais recicláveis, tais como rótulos de embalagens 

plásticas. 
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Esse aluno falou do sentimento de liberdade que um trabalho com reciclagem pode 

proporcionar ao leitor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. 9º ano. “Combinação Perigosa” 2013. Utilização de materiais recicláveis, tais como rótulos de 

embalagens plásticas. 

 

Esse aluno chamou a atenção para os perigos de uma alimentação à base de salgadinho 

e refrigerante, enfatizando que essa combinação é tão perigosa para a vida quanto para o meio 

ambiente, pois quanto maior for o consumo, maior será a quantidade de embalagens jogadas 

no meio ambiente. 

Também está previsto um breve texto sobre o trabalho prático, e apresentação do que 

foi realizado em uma exposição para a comunidade no colégio. 

 

3.4 Breve investigação teórica com docentes e discentes do Colégio Estadual Ayrton 

Senna da Silva 

 

A seguir, estão algumas observações e considerações sobre os principais agentes desta 

pesquisa: 

Ao conversar com uma professora que ensina arte no colégio, por meio de um 

questionário, pude obter as informações sobre sua formação acadêmica, experiência na 

docência e a relação da metodologia de trabalho dela com o ensino da arte contemporânea. 
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Também pude perceber que o conhecimento sobre as temáticas e as linguagens da arte 

contemporânea está muito aquém da prática desta professora. Outra constatação feita foi a 

crítica sobre a falta de livros sobre arte, disponibilizados no colégio para os professores. 

Em um segundo momento, realizei uma entrevista gravada com outra professora que, 

também ensina arte na mesma instituição onde a pesquisa foi realizada. Este trabalho 

demonstrou que a professora, em alguns momentos, respondia sobre o assunto que a pergunta 

abrangia falando de outro assunto dentro da arte.  

Durante os trabalhos de pesquisa, foi aplicado um questionário para os alunos do 9º 

ano, conforme material em anexo. Desse material, constatou-se que palavras como arte 

contemporânea, instalação, entre outras, não fazem parte do vocabulário dos alunos. Por isso, 

foi necessário recorrer a um dicionário para que eles pudessem formular algumas respostas. 

As perguntas realizadas com as professoras da escola analisada continham aspectos 

como a formação acadêmica, passando por experiências profissionais, o contato que tiveram 

com a arte contemporânea, a opinião a respeito desta, e ainda, a forma como se dava o 

trabalho atualmente em sala de aula. Neste sentido, as análises dos resultados revelaram que 

as professoras não apresentam formação acadêmica adequada (curso de Licenciatura em Artes 

Visuais) a função que exercem, sendo que uma delas realiza trabalhos em sala de aula com 

artesanato, figuras geométricas, arte bidimensional e arte moderna. Ao serem questionadas 

sobre o conteúdo trabalhado em sala de aula, tanto as professoras quanto os alunos revelaram 

desconhecer os aspecto gerais da arte contemporânea, pois, ao pronunciar nomes e propostas 

de artistas contemporâneos encontrados na mídia, demonstraram desconhecerem 

bibliografias, ou propostas didáticas para o currículo de arte no Estado de Goiás. 

As professoras também relatam sobre a dificuldade de trabalhar arte em uma cidade 

sem museus e espaços culturais próprios, e sobre a dificuldade de acesso a materiais didáticos 

e fontes bibliográficas específicas. 

As observações não demonstraram consistência sobre o assunto arte contemporânea. 

Isso leva a uma constatação, de que há uma necessidade de capacitar os professores que estão 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem da arte no colégio. Tal constatação, se 

relaciona com o trabalho artístico que os alunos produziram durante a minha breve inserção 

sobre o assunto em sala de aula.  

Contudo, se a ideia deles for analisada do ponto de vista da forma como eles 

relacionaram homem, consumo e natureza, o que se percebe é que eles produziram um 
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resultado a partir do discurso da arte contemporânea, embora, há de se entender que, dada a 

complexidade desse discurso, a expressividade visual é inicial, e será aprofundada na medida 

do desenvolvimento desse estudo. As poucas aulas usadas para a aplicação prática desta 

pesquisa não foram suficientes para a maturação das atividades realizadas pelos alunos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Á luz destas considerações parece ser necessário incluir a arte contemporânea no 

contexto do ensino escolar da arte no currículo mínimo. Essa conclusão se deu após o 

cruzamento dos dados levantados, foi possível constatar a existência do ensino de arte 

contemporânea nesta escola, porém, com muitas falhas. Entre elas, destacou-se a constante 

troca de professor de arte, configurando uma rotatividade que compromete a qualidade do 

ensino e da aprendizagem. Outra falha é a falta de uma bibliografia curricular que contemple 

o uso das linguagens da arte contemporânea no cotidiano da vida atual. No entanto, o ponto 

mais crítico é a falta de arte-educadores formados em Artes Visuais.  

Diante destas constatações há um ponto a ser enfatizado, o de que cabe ao professor 

desenvolver uma didática que possa suprir, por exemplo, a falta de materiais pedagógicos 

como livros e matéria-prima para os trabalhos práticos. Como recurso para alcançar tal 

dimensão, pode ser usado a arte e as novas tecnologias da informação e da comunicação, pois 

esses recursos estreitam a relação entre os múltiplos temas que movimentam a sociedade, que 

se comunica em tempo real de diversas partes do planeta. A internet oferece um universo de 

ideias e sugestões de recursos materiais que servem de apoio para o professor de arte. 

A abordagem triangular serviu de apoio para a fundamentação desta pesquisa porque 

proporcionou expor aos alunos as obras e alguns artistas contemporâneos, propiciando um 

fazer consciente e a contextualização, mesmo sem o conhecimento prévio das questões 

artísticas contemporâneas por parte dos alunos.  

Apesar da abordagem triangular ter sido bastante utilizada e, às vezes até de maneira 

equivocada (incorreta), no decorrer de sua adesão, percebi que se essa abordagem for bem 

conduzida, dará conta do ensino da arte no âmbito escolar, visto que abrange a leitura, o fazer 

e a contextualização. Aspectos necessários para a realização de uma análise de obras 

artísticas. Esses aspectos foram experienciados quando tentei mostrar algumas ideias gerais da 

importância da arte contemporânea no ensino escolar e desenvolver atividades teóricas e 

práticas com os alunos. 

O curso Pró-Licenciatura em Artes Visuais, para professores em exercício da 

docência, mas sem a formação específica, oferecido pelo IdA Instituto de Artes da 

Universidade de Brasília, representa um marco importante que atende as novas diretrizes da 

educação no Brasil, não só quando se refere à importância da formação específica e 
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continuada do professor, mas também em relação à troca de experiências entre os alunos da 

turma, sobretudo, a metodologia aplicada em cada módulo pelos professores formadores.  

Aprofundar essa ideia significa vencer as dificuldades, pois, a principal finalidade 

deste trabalho é mostrar que a arte contemporânea só amedronta porque não é ensinada na 

escola desde as séries iniciais. Artistas como Vik Muniz, Nuno Ramos, Jac Leirner, Quim 

Alcântara, Nelson Leirner e tantos outros, mostram em suas poéticas que o ser humano 

precisa refletir sobre o espaço e o tempo em que está inserido.  

Desse modo, pensa-se que a arte contemporânea pode proporcionar uma discussão 

ampla sobre as variações de conceitos vivenciados no dia a dia das gerações atuais, 

contribuindo, assim, com o crescimento intelectual e estético dos alunos, observa-se que, por 

se tratar de uma história recente e em fase de transformação, torna-se mais atraente para o 

aluno participar e interagir com o pensamento estético da atualidade, compreendendo a 

diversidade cultural. 

Com base no contexto exposto, trabalhei com atividades artísticas baseadas na arte 

contemporânea e suas diversas linguagens como fotografia, colagem, instalação, videoarte, 

performance, entre outras, tendo em vista que as artes visuais contemporâneas potencializam 

a função interdisciplinar, unindo técnicas e métodos diferentes, porém, convergindo para uma 

didática da arte com as ciências naturais, humanas e tecnológicas, podendo contribuir, assim, 

para uma análise do fazer artístico contemporâneo.  

Acredita-se que esta pesquisa atingiu seus objetivos, mesmo tratando de um assunto 

que se não esgota em uma simples discussão argumentativa, pois constantemente surgirão 

novos questionamentos e produções artísticas. Ao delinear a trajetória da arte contemporânea 

decorre que criar é dispersar e reunir linguagens, espaços e tempos para tornar visível a 

relação passado, presente e futuro, e que esta relação ativa a percepção dos vários significados 

da vida.  
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ANEXOS 
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ANEXO A 

 

Alunos do 9º ano produzindo os trabalhos artísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Processo de produção dos trabalhos artísticos dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22. O material coletado durante a pesquisa. 
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Fig. 23. Trabalho produzido pelos alunos do 9º ano. 

 

 

Fig. 24. Trabalho produzido pelos alunos do 9º ano. 
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Fig. 25. Trabalhos produzidos pelos alunos do 9º ano. 

 

 

 

Fig. 26. Montagem dos trabalhos produzidos pelos alunos do 9º ano. 
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Fig. 27. Produção bidimensional elaborada pelos alunos do 9º ano. 
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ANEXO B 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA ARTE CONTEMPORÂNEA NO ENSINO ESCOLAR 

ARTE E SUSTENTABILIDADE EM DIÁLOGO 

 

QUESTIONÁRIO COLETIVO APLICADO AOS ALUNOS 

A aplicação deste questionário é para abordar a necessidade de diálogo entre Arte 

Contemporânea e sustentabilidade. 

1. O que expressa a palavra diálogo? 

___________________________________________________________________________     

2. Por que a Arte Contemporânea está em foco? 

___________________________________________________________________________

O que você entende sobre sustentabilidade? 

___________________________________________________________________________

3. Você conhece os trabalhos de Vik Muniz, Nuno Ramos, Jac Leirner, Nelson Leirner, Quim 

Alcântara, ou outros artistas da Arte Contemporânea? 

___________________________________________________________________________

4. Conhece as linguagens da Arte denominadas Assemblagem, instalação, bodyart, pop art, 

vídeoarte, Happening, performance, colagem, gambiarra, etc. ? 

___________________________________________________________________________

5. Qual é a sua opinião sobre os problemas que o planeta Terra enfrenta por causa da 

quantidade de lixo jogado no meio ambiente em função do consumismo exagerado? 

___________________________________________________________________________

6. Qual é a sua proposta para reduzir a quantidade de produção de lixo em sua vida? 

___________________________________________________________________________

7. Qual é a importância do museu no cotidiano de um povo, para a construção de uma 

cidadania ética? 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO C 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA ARTE CONTEMPORÂNEA NO ENSINO ESCOLAR 

ARTE E SUSTENTABILIDADE EM DIÁLOGO 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO COM PROFESSORES 

O ensino da Arte na escola 

 

a) Nome: _____________________________________  Função: _____________________ 

b) Formação: _________________ Instituição: ____________________________________ 

c) Tempo de docência da Arte: ____________ Clientela: ____________________________ 

d) Qual é o conteúdo trabalhado em sala de aula? 

___________________________________________________________________________

e) Qual é o material utilizado para desenvolver os trabalhos artísticos em sala de aula? 

___________________________________________________________________________ 

f) Já trabalhou com nomes e propostas de artistas contemporâneos? De que forma? 

___________________________________________________________________________

g) Tem o hábito de visitar ou levar seus alunos em exposições e museus? Conte sua 

experiência. 

___________________________________________________________________________

h) Como a arte e a educação se relacionam no contexto atual do ensino? 

___________________________________________________________________________ 

i) Quais as dificuldades que as escolas públicas enfrentam, no estado de Goiás, no que diz 

respeito às fontes bibliográficas? 

___________________________________________________________________________ 

j) Em sua opinião, qual é a diferença entre arte contemporânea e arte moderna? 

___________________________________________________________________________ 

l) O que é ser contemporâneo, do ponto de vista da arte? 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO D 

 

A IMPORTÂNCIA DA ARTE CONTEMPORÂNEA NO ENSINO ESCOLAR 

ARTE E SUSTENTABILIDADE EM DIÁLOGO 

 

Sugestões de atividades a serem desenvolvidas ao longo do ano letivo 

 

 Assistir ao filme “Heróis de todo mundo” 

 Visitar uma exposição em museus. 

 Ensaiar um coro com a música “Carinhoso” de Pixinguinha. 

 Elaborar slides com obras de artistas contemporâneos com as respectivas bibliografias. 

 Redigir e apresentar para os alunos e professores sobre o conteúdo didático da Arte 

contemporânea, incluindo as temáticas, as linguagens, os materiais e os estilos 

artísticos.  

 Criar paródias sobre o lixo como resultado do consumismo. 

 Debater sobre a luta social dos personagens do filme “Heróis do todo mundo”? 

 Redigir um texto com os temas: “Ainda somos escravos, escravos do lixo”. “Qual é o 

seu conceito de liberdade?” “O que é estética?” “O que ser contemporâneo?” 

 Pesquisar sobre artistas brasileiros contemporâneos, fazendo um fichamento da vida e 

obra do mesmo, um trabalho artístico prático. 

 Apresentar, em exposição na escola, os trabalhos da turma com a descrição do estilo, 

da técnica, da linguagem e dos materiais utilizados. 

 Produzir lixeiras educativas personalizadas pelos alunos para incentivo à coleta 

seletiva de lixo. 

 Coletar materiais recicláveis como tampos, garrafas, sacolas, entre outros, para uma 

instalação. 

 Fazer o auto retrato da comunidade focando a Arte Contemporânea. 

 

Sugestão de vídeos: 

 

 Coloque a arte na sua vida. 

 O impacto ambiental do lixo. 

 Reciclar. 



72 

 

  

 https://www.youtube.com/watch?v=xClU8ZSObqs 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZpS1N9AJGCc 

 https://www.youtube.com/watch?v=GcmL1RT3QtM 

 https://www.youtube.com/watch?v=JN4-Ah1Brow 

 https://www.youtube.com/watch?v=J7nGktJu5V0 

 https://www.youtube.com/watch?v=nYgu-FIYPIc 

 https://www.youtube.com/watch?v=LHE2QBiwvKk 

 https://www.youtube.com/watch?v=Wzt74gtSvKc 
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