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RESUMO 

As práticas pedagógicas na área de Artes Visuais em busca do instante criador 
durante as aulas, por meio do desenho, foram a motivação para as questões da 
pesquisa, a saber: como atingir o silêncio que não se pede? Haveria a possibilidade 
de desenvolver o instante criador no chão da escola? As concepções formativas 
fundamentam a prática pedagógica para os processos poéticos? Neste sentido, temos 
como objetivo geral: analisar práticas pedagógicas na área de Artes Visuais que 
promovam os instantes de criação, as potencialidades expressivas da linha no 
desenho dos alunos da Escola Estadual Profa. Ivani Machado Bezerra, com o grupo 
pertencente a faixa etária entre 15 e 18 anos, sendo esse o lócus da nossa pesquisa 
que deve culminar numa proposta pedagógica para o Ensino Médio. E mais 
especificamente, realizar uma sondagem por meio de depoimentos orais, escritos e 
imagéticos sobre as experiências estéticas discentes, tecendo relações com a 
natureza do instante criador nas aulas de Arte; discutir a função da linha nas obras de 
arte durante as leituras das imagens; apresentar exercícios que viabilizem a soltura 
da linha nas composições visuais dos alunos; mostrar o conjunto de trabalhos sobre 
a linha nas composições visuais produzidas pelos alunos; compor uma proposta 
pedagógica para Ensino Médio em Artes Visuais que contemple a relevância do 
desenho para a liberdade de criação. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, como 
também de uma pesquisa-ação. Por isso, a pesquisa se justifica pela necessidade de 
promover a feitura de arte na escola. O viés teórico-metodológico que fundamenta a 
investigação seguem as linhas do pensamento dos autores Cecília Almeida Salles 
(2011), Fayga Ostrower (2013), Mirian Celestes Martins (1998), Ana Mae Barbosa 
(2010), John Dewey (2010), Jorge Larrosa (2021), Edith Derdyk (2020), como 
também, a poética dos artistas Pablo Picasso e Paul Klee. O texto está estruturado 
pelas considerações iniciais, seguida por quatro capítulos intitulados: Em busca do 
silêncio que não se pede; Referencial Teórico: urdume que interliga e sustenta as 
tramas da investigação; Metodologia: entrelaçando processos de criação; ao costurar 
ideias poéticas e considerações finais. É importante ressaltar que a coleta de dados 
foi obtida pelas devolutivas das atividades com foco nas experiências estéticas 
encaminhadas durante a elaboração da proposta pedagógica em Artes. 
 

Palavras-chave: Criação. Desenho. Ensino. 
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RÉSUMÉ 

 
Les pratiques pédagogiques dans le domaine des Arts Visuels à la recherche de 
l'instant créatif pendant les cours, à travers le dessin, ont été la motivation des 
questions de recherche, à savoir : comment atteindre le silence qui n'est pas demandé 
? Y aurait-il la possibilité de développer l'instant créatif sur le sol de l'école ? Les 
conceptions formatives fondent-elles la pratique pédagogique des processus 
poétiques ? En ce sens, nous avons pour objectif général: analyser les pratiques 
pédagogiques dans le domaine des arts visuels qui favorisent les instants de création, 
les potentialités expressives de la ligne dans le dessin des étudiants de l'Escola 
Estadual Profa. Ivani Machado Bezerra, avec le groupe appartenant à la tranche d'âge 
entre 15 et 18 ans, ceci étant le lieu de notre recherche qui devrait aboutir à une 
proposition pédagogique pour le Lycée. Et plus précisément, mener une enquête par 
des témoignages oraux, écrits et imagés sur les expériences esthétiques des élèves, 
tissant des relations avec la nature de l'instant créatif dans les cours d'Art ; discuter du 
rôle de la ligne dans les œuvres d'art lors de lectures d'images; présenter des 
exercices permettant de dégager le trait dans les compositions visuelles des élèves ; 
montrer l'ensemble des œuvres au trait dans les compositions visuelles réalisées par 
les élèves ; composer une proposition pédagogique pour le Lycée en Arts Plastiques 
qui considère la pertinence du dessin pour la liberté de création. Il s'agit d'une 
recherche qualitative, ainsi que d'une recherche-action. Par conséquent, la recherche 
est justifiée par la nécessité de promouvoir la création artistique à l'école. Le parti pris 
théorique et méthodologique qui sous-tend l'enquête suit les lignes de pensée des 
auteurs Cecília Almeida Salles (2011), Fayga Ostrower (2013), Mirian Celestes 
Martins (1998), Ana Mae Barbosa (2010), John Dewey (2010), Jorge Larrosa (2021), 
Edith Derdyk (2020), ainsi que la poétique des artistes Pablo Picasso et Paul Klee. Le 
texte est structuré par les considérations initiales, suivies de quatre chapitres intitulés 
: A la recherche du silence qu'on ne demande pas ; Cadre théorique : chaîne qui relie 
et soutient les parcelles d'investigation ; Méthodologie : entrelacement des processus 
de création ; en cousant ensemble des idées poétiques et des considérations finales. 
Il est important de souligner que la collecte de données a été obtenue grâce à la 
rétroaction d'activités axées sur les expériences esthétiques transmises lors de 
l'élaboration de la proposition pédagogique en arts. 
 
Mots clés : Création. Dessin. Enseignement. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Em busca do silêncio que não se pede 

 
 

O silêncio nas aulas se mostra algo que a maioria dos professores têm como 

conditio sine qua non para que as aulas aconteçam a contento. Isso é válido visto que, 

apenas um aparelho fonador não tem a capacidade de sobressair-se em meio a 

diversidade de sons emitidos ao mesmo tempo.  

Mas existem muitos tipos de silêncio. Nesta pesquisa, o enfoque foi dado ao 

processo criativo, sendo o silêncio utilizado como metáfora usada para representar a 

criação em sala de aula. Neste sentido, há a possibilidade do aluno imergir no 

pensamento/ação que pode transformar a estética da sala num encontro e 

desencontro de linhas emolduradas de expressão, dando forma ao som do silêncio 

que não se pede.  

A pesquisa tem como objetivo geral analisar o processo de criação, utilizando 

como referência as linhas dos desenhos e as cartas de memória produzidas pelos 

discentes do Ensino Médio nas aulas de Artes Visuais da Escola Estadual Profa. Ivani 

Machado Bezerra com o grupo pertencente a faixa etária entre 15 e 18 anos, 

culminando num artigo mais uma proposta pedagógica para o Ensino Médio. Para tal, 

temos como objetivos específicos: 1) Realizar uma sondagem por meio de 

depoimentos orais, escritos e imagéticos das experiências estéticas discentes. 2) 

Apresentar exercícios que viabilizem a soltura da linha nas composições visuais dos 

alunos. 3) Mostrar o conjunto de composições visuais produzidas pelos alunos durante 

as intervenções em sala de aula.  

A ideia de delimitar o tema surgiu nos meus primeiros dias na escola. Ao 

escutar falas dos pares - professores que transformam a hora do intervalo das aulas 

num divã de inquietações sobre o barulho dos alunos nas aulas. Logo, veio o nó da 

investigação: nas aulas de Artes isso não deve ocorrer. 

A pesquisa ora apresentada tem como foco estudar práticas pedagógicas 

facilitadoras de processos de criação a serem utilizadas durante as aulas de desenho 

na área de Artes Visuais, surgindo assim a nossa questão de pesquisa: Como atingir 

o silêncio que não se pede no momento da criação no chão da escola? 
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 O lócus da pesquisa é a Escola Estadual Professora Ivani Machado Bezerra 

com um grupo de alunos jovens pertencentes à faixa etária entre 15 e 18 anos que 

cursam o primeiro ano do Ensino Médio. 

A autora da pesquisa fez o uso dos elementos que compõem o tecido como 

metáfora para a descrever e documentar a investigação em Artes Visuais e seus 

processos de criação na sala de aula. Neste sentido, o texto está dividido nas seções 

intituladas de: 

A costura: entrelaçando os processos de criação, para abordar o viés 

metodológico da pesquisa-ação e, como subseções - Ao costurar ideias poéticas em 

que se discute a tessitura do ato criador por meio da relação com a poética dos artistas 

Pablo Picasso, Paul Klee.  

Na linha da linha: do alinhavo pictórico ao brilho do olhar com a apresentação 

de discussão dos resultados por meio dos desenhos elaborados pelos alunos a partir 

dos momentos da intervenção pedagógica. Amalgamado ao perfil discente está a 

categorização dos desenhos elaborados nas intervenções pedagógicas, os quais 

estão apresentados na seção da metodologia como uma costura que entrelaça os 

processos de criação. 

No tear das ideias e do sentimento de desenvolver uma docência investigativa 

estavam os nós e entremeios da pesquisa. Nessa, o desenho assumiu a posição do 

elemento capaz de provocar um ponto atrás na memória discente, promovendo o 

vasculhar das experiências estéticas, deles nas aulas de Artes do Ensino 

Fundamental. Essas falas discentes trouxeram para o lado direito desse tecido 

existencial elementos que sinalizam aspectos diretamente ligados ao fazer arte na 

escola. 

Quando visitam o avesso do tecido das experiências se despem de pudores ao 

falarem, por meio de carta, indicando o que ficou marcado, o que tocou e continua 

guardado na gaveta da memória discente. Nesse momento, a gaveta discente, já 

rearrumada, deve abrir espaço para novos tecidos com um toque da textura 

contemporânea do aprender a ver e sentir a Arte como um fator cultural. 

Esses indicadores propiciam ao docente investigador traçar um perfil que 

entremeie os rastros e o porvir nas atividades que envolvam o processo criativo em 

Artes Visuais para elaborar e aprimorar uma proposta pedagógica para o Ensino 

Médio na disciplina Artes. 
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Referencial teórico: urdume que interliga e sustenta as tramas da investigação 

por meio das linhas do pensamento dos teóricos para o Ensino de Arte: Cecília 

Almeida Salles (2011), Fayga Ostrower (2013), Mirian Celeste Martins (1998), Ana 

Mae Barbosa (2010), John Dewey (2010), Jorge Larrosa (2021), Edith Derdyk (2020), 

entre outros.  

Dessa forma, o presente artigo se compõe de quatro partes, sendo que, a 

primeira parte trata da introdução, já exposta. A segunda diz respeito ao referencial 

teórico, intitulado de Urdume que interliga e sustenta as tramas da investigação; a 

terceira traz a metodologia: entrelaçando processos criação; na sequência, retrata-se 

a costura das ideias e logo após, as considerações finais.  

 

2. METODOLOGIA 
 

O entrelaçar dos processos de criação sistematiza uma costura  

 

Guiada pela pesquisa qualitativa e delineada pela pesquisa-ação por seu 

caráter do desenvolvimento de intervenções no lócus pesquisado, o viés teórico-

metodológico ocasionou a busca pelas respostas da questão problema:  Como atingir 

o silêncio que não se pede no momento da criação no chão da escola?  

Conforme apresenta Thiollent (2011), a pesquisa-ação se define como um tipo 

de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação 

a uma ação ou resolução de problema de forma cooperativa e participativa.  

É a partir de um olhar sob o viés educacional, que Thiollent (2011), reforça o 

possível papel desse tipo de pesquisa no contexto de reconstrução do sistema 

escolar, mostrando que: 

 
Dentro de uma concepção do conhecimento que seja também ação, podemos 
conceber e planejar pesquisas cujos objetivos não se limitem à descrição ou 
à avaliação. [...]. Precisamos produzir ideias que antecipem o real ou que 
delineiam um ideal. E assim, produzir conhecimentos de uso mais efetivo, 
inclusive ao nível pedagógico. [...] o que contribuirá para a definição de 
objetivos de ação pedagógica e de transformações em sala de aula. 
(THIOLLENT, 2011, p.85). 
 

E, pensando na ação para a resolução do problema de pesquisa, é que 

passamos a construir possibilidades de criação no chão da escola a partir das cartas 

de memória e das propostas para a idealização dos desenhos dos estudantes e 

posterior análise dos dados.  
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Em vista disso, tomamos como referência o que nos diz Barbosa (2015, p. 12), 

reforçando que: 

 
O desenho é um dos meios mais propícios para a construção daquela ideia 
que se delineia milimetricamente, passo a passo, como algo que se engendra 
aos poucos, seguindo um plano que se estabelece no mesmo ato de riscar a 
linha [...]. E se presta a gestos díspares [...], registra ideias, constrói ideias e 
as irradia. [...] detona conflitos e busca soluções e, ainda, funda novas 
realidades. 

 

Para tanto, foram desenvolvidas intervenções pedagógicas fomentadas com 

foco nas experiências estéticas, referendadas por Dewey (2010, p. 109), quando diz 

que “a experiência ocorre continuamente e é integrada no fluxo de outras 

experiências”; e com foco Larrosa (2021, p. 18; 26), ao falar que “a experiência é o 

que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca [...], é um encontro ou uma relação 

com algo que se experimenta, que se prova.” E tudo isso leva ao fio que conduz à 

elaboração do artigo e da proposta pedagógica em Artes Visuais, que está planificada, 

nessa construção, nos nós e entremeios que apresentam os instantes de pesquisa na 

imagem abaixo. 

 

Fonte: Da autora. 

 

 

 

Percebe-se que no esquema acima, o desenho foi o elo de ligação entre os 

outros elementos da pesquisa. As intervenções tinham como técnica artística o 
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desenho que buscou o fio da memória discente para tecer novas possibilidades, 

envolvendo a criação. 

A coleta de dados foi obtida pelas devolutivas das atividades com foco nas 

experiências estéticas, encaminhadas durante a elaboração da proposta pedagógica 

em Artes. O discurso discente foi registrado e sistematizado em categorias de acordo 

com os objetivos da pesquisa, pois são os estudantes que apresentam as respostas 

às questões da pesquisa. Tais categorias estão pontuadas a seguir: 

 

2.1 Rastros de memória 

Na primeira intervenção, fez-se uso do tema: ‘Minha casa’ como um espaço 

privado das lembranças que mais tocaram os discentes na trajetória de aprendizagem 

no Ensino Fundamental. Essa expressão pictórica foi orientada para ser materializada 

em sala, sem consultas e estímulos externos, visto que a proposição visava reverberar 

imagens marcantes.  

Na busca por suas memórias, os discentes revisitaram as práticas pedagógicas 

em Artes, apresentando-as por meio da escrita de cartas, as quais estão nos 

resultados desta pesquisa, sendo discutidos os pontos indicadores das ações 

pedagógicas vivenciadas pelos alunos em sala de aula.  

A partir dos relatos das cartas, os indicadores de quais concepções formativas 

tais práticas se assemelham, provocou a retomada da questão de pesquisa citada 

anteriormente e suas relações com a natureza do instante criador como parte do 

processo de criação em Artes, e alguns rastros de memória, que de acordo com Salles 

(2011, p. 28-30), “vai além da mera observação curiosa, [...] e entra no espaço privado 

da criação [...] para ampliar as possibilidades de discussão sobre o processo criativo”. 

Como desdobramento dessa intervenção, organizou-se uma roda de conversa 

em que os discentes teceram comentários de comparação entre as casas 

desenhadas, apontando as coincidências nos formatos. 

Na segunda intervenção, o estímulo para tecer o pensamento e a imaginação 

foi o pomar poético de Emicida. Em seu texto Amoras (Anexo 1), Emicida provoca a 

formação de paisagens mentais que alinhavam a análise discente, seguindo seus 

rastros da memória para o delinear da imagem e também para fazer o exercício de 

autorreconhecimento. 

Nos registros fotográficos, são apresentados os processos da trama sendo 

materializados abaixo: 
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Inicialmente, tem-se a visão dos alunos realizando o trabalho, numa 

observação do bureau do professor num plano geral (Imagem 2).  

 

Fonte: Registro fotográfico do processo Grupo – Acervo da autora 

 

Nessa fotografia, é possível notar um detalhe do processo individual do aluno 

construindo a sua trama (Imagem 3). 

 

Fonte: Registro fotográfico do processo Individual – Acervo da autora 

 

Nesse alinhavo pictórico, a linha pode representar o instante de 

criação/representação do pomar e, ao mesmo tempo, definir em uma frase o 

sentimento provocado pela leitura do poema em sala. Para a feitura desse alinhavo, 

distribuiu-se meia folha de papel sulfite delimitada por um retângulo, área destinada 

para o desenho e abaixo uma linha indicando o local para escrita da frase que define 

o sentimento no instante da intervenção. 

No instante proposto, foram pespontadas as costuras da análise: “O 

reconhecimento e aceitação são essenciais” de uma das alunas para ilustrar uma 
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imagem que remete a uma pessoa se olhando no espelho. Outro pesponto com 

criticidade externado foi “Empoderamento da cultura afro-brasileira: as pretinhas são 

as melhores que há”. Com isso, o lugar de fala foi possibilitado como parte da 

interpretação do poema. 

 

2.2 Em processo - Educação do olhar 

Na terceira intervenção, os estímulos foram: as vozes e os versos dos, também 

contemporâneos, o poeta Bráulio Bessa e na forma musicada pelas intérpretes Thathi 

Feat e Ana Vilela. O poema escolhido para a tessitura da trama foi o intitulado 

Recomece, com base nos versos, o mote para a ação pedagógica afirmativa foi: ‘Nem 

sempre engatar a ré significa voltar’. Destacaram-se os versos da sexta estrofe do 

poema para fazer a associação com a linha gráfica. Tais versos afirmam que é preciso 

um final para poder recomeçar. 

 Então, ao analisar uma folha comum de caderno se pode notar que as pautas 

vão de uma extremidade à outra da folha. Após esse momento, a orientação foi que 

eles escolhessem um ponto na extensão da linha da folha para dar um ponto final ao 

paralelismo das pautas, recomeçando uma nova trajetória, não mais linear e reta mas 

livre para que eles pudessem apontar o “fio” da linha gráfica para qualquer direção. 

Conforme os exemplos abaixo:  
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Imagem 4 - Traçados feitos com caneta 
esferográfica nas cores azul, vermelho, preto. 
 

Fonte: Acervo da autora 

Imagem 5 - Traçados feitos a lápis grafite HB 
n°2 sobre papel pautado (Retirados do 
caderno). 
 

Fonte: Acervo da autora 

 

Dessa forma, as orientações para a feitura foram as mesmas, no entanto, os 

desenhos foram diferentes, trazendo sinais do instante criador em sala de aula. 

Durante a feitura da atividade pedagógica, a estética² da sala apresentou um silêncio, 

em que o envolvimento no tear das direções deixou de ser um pedido para fazer parte 

de um pertencimento ao ato criador nas aulas de Artes Visuais. 

A partir deste momento da pesquisa, o termo: liberdade de riscar passou a fazer 

parte do metiê docente. Essa liberdade significa que os projetos passam para a 

categoria dos trabalhos poéticos, a serem expostos mais adiante.   

 

2.3 Estéticos  

Na quarta intervenção, a leitura de imagem entrou na trama com a poética³ dos 

artistas Pablo Picasso, Paul Klee e Edith Derdyk. A leitura de imagem tomada nesta 

pesquisa tem como fio condutor o elaborar e alimentar o repertório imagético discente.  

Neste sentido, o ato de ler a imagem é antagônico ao de copiar, posto que, ao 

aumentar o repertório dos alunos com as imagens dos artistas, possibilita a 
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apresentação de novas referências para a liberdade de riscar. Com isso, a atividade: 

minha linha vai ver Picasso, a qual, possibilita uma análise que diferencia a linha do 

discente da linha do artista consagrado. 

Aqui, utilizou-se a mídia em movimento por meio do vídeo intitulado “Picasso 

At WORK” que mostra o instante criador do artista, quando ele acrescenta, 

reconfigura, o desenho, surpreendendo a cada combinação das linhas gráficas. A 

imagem abaixo, trata-se de um print do referido artista criando: 

Imagem 6 - Conteúdo ministrado Experiência estética com um olhar para Pablo Picasso a partir do vídeo: "Picasso 

At WORK"  

 

 
 

Atividade: “minha linha vai ver Picasso" 
                                     Fonte: http://musartboutique.com Acesso em 26/05//2021. 

 

A ação pedagógica provocou o tramar da experiência estética com os 

percursos da linha nas folhas comuns do dia a dia escolar como também, no chão de 

terra. Para a atividade era necessário o registro do processo e alguns alunos 

registraram seus instantes de criação com materiais que iam além do lápis e papel, 

como ilustra a imagem abaixo enviada por um aluno como forma de registro: 

 

Imagem 7 - Produzida pelo discente - terra molhada. 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2hla0RiSEJUa1JDcm1tMlJMVHJmTHRKcG5tZ3xBQ3Jtc0trQ21nNVgwdGFsYXRoaXN3b200dlVIMTBvUGtSQWM3UnNXVmFpRWktSzlPZkNJNG82dmdrcEhkajE1RVROV2FzSW9nOFhCYzEyVXZmRDFsU1FvcjB5cTZxZEVlNV9HbWpwbXJvSy1pNlJVckRDZ0FDaw&q=http%3A%2F%2Fmusartboutique.com%2F&v=sf9a7pxqp9s
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Fonte: Acervo da autora (2021). 

 

Na poética de Klee, o tema foi o passeio de Klee entremeando a liberdade de 

riscar. Nesse passeio, a linha assumiu a direção que a mão discente desejou, 

performando um ir e vir conectado ao ato criador. 

Nessa parte da intervenção fez-se também o exercício da leitura de imagem 

em que foi abordada a linha por sua natureza conceitual em que esteve na trama a 

atividade mental do perceber.  

Os aspectos observados para o desenvolvimento da leitura de imagem foram 

os formais, que dizem respeito ao movimento visual, quando Ostrower (1983, p. 30), 

trata dos “processos que se interligam ao percurso de estruturação da percepção 

consciente [...] e que nos toca de modo mais profundo”. Bem como, dos trabalhos 

sensoriais que discorrem sobre o que percebemos e não percebemos numa 

ordenação seletiva de estímulos daquilo que podemos sentir e compreender 

(OSTROWER, 2020) a imagem me toca. E, em qual contexto cultural a imagem foi 

elaborada, considerando que a análise também deve ter um olhar para o entorno da 

escola, no momento da criação (BARBOSA, 2014). 

Sendo assim, pôde-se analisar as congruências entre a representação de uma 

figura humana, por exemplo. Mas, essa leitura teve o intuito de provocar o sentido 

diferente que cada pessoa pode ter. O exercício da leitura aguça a imaginação 

(BARBOSA, 2020), buscando, intuitivamente, inferências ao currículo oculto (SILVA, 

2015), que “não está no papel, não tem a ver com conteúdos, mas que se percebe 

nas atitudes, comportamentos, valores e orientações, permitindo que os estudantes 

se ajustem à estrutura e ao modelo que quer promover o estabelecimento educacional 
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onde eles se encontram”, posto que não é senso comum, é um conhecimento 

preexistente e que a pedagogia busca revelá-lo (SILVA, 215, p. 136). 

Sendo assim, consideramos para a leitura em sala de aula, a obra de Paul Klee 

(1938), Insula Dulcamara, como podemos observar na imagem 8, seguinte: 

Imagem 8 - Insula Dulcamara - 1938 PAUL KLEE 

 
Fonte: https://arteeartistas.com.br/insula-dulcamara-democrart-paul-klee. Acesso em 01/06/2021. 

 
 
A linha assume total autonomia quanto ao seu poder de decisão ao se 
transformar em personagens mutáveis. Personagens estas que representam 
a natureza essencial da linha, a linha em estado puro. Nasce do encontro 
entre as coisas, ocupando uma região de incerteza. [...] afirma a poderosa 

capacidade mental de abstração do homem.  (DERDYK, 2020, p. 103). 
 

Corroborando com esse pensamento, propomos traçar, com os estudantes do 

Ensino Médio, as tramas das linhas gráficas inspiradas na imagem observada de Klee, 

provocando o aparecimento de linhas em várias direções, as quais podem ser 

observadas nos registros do processo que se expõe na poética da liberdade, que 

invadiu o ambiente escolar através do mosaico abaixo, onde foram compiladas 

imagens que representam o processo de criação dos alunos.  

 

 

 

 

Imagem 9 - Mosaico: compilado de imagens do processo de criação  

https://arteeartistas.com.br/insula-dulcamara-democrart-paul-klee
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Fonte: Acervo da autora, 2022. 

A experiência estética dos estudantes, durante a criação relacionada às linhas 

de Klee, foi sistematizada a partir das orientações dadas em sala de aula, momento 

em que os estudantes deveriam, primeiramente, observar as linhas, abstraí-las, 

procurando relacionar o figurativo1 do abstrato2 para em seguida, fazer suas análises, 

e então, produzir os seus projetos poéticos, como observados nas imagens seguintes, 

que estão entremeadas pela liberdade de riscar:  

O primeiro é entremeado pela liberdade no ato de riscar da autora. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 10 - O passeio de Klee entremeando a liberdade de riscar 

                                                             
1 Consiste na representação de formas encontradas na natureza. 
2 Não tem a intenção de representar figuras de objetos como são concretamente. 
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Fonte: Produção de N.C.B (2021) Acervo da autora. 

 

Veja-se também o passeio representado por uma nova criação de outra 

estudante, tomando por base as linhas de Klee. 

Imagem 11 - Outro passeio, nova criação. 

 

 
Fonte: V.N.C (2021) Acervo da autora. 
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Observando o desenho de V.N.C, nota-se uma correlação com o primeiro ato 

de movimento (a linha) que se torna fluida como um passeio poético no papel, 

entendido por Klee como um processo de autonomia e poder de decisão do caminho 

que se quer percorrer. (DERDYK, 2020). 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 Urdume que interliga e sustenta as tramas da investigação 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

No tecido, o urdume se apresenta como um fio longitudinal que sustenta e 

promove a passagem para a trama ser tramada. Neste sentido, o elemento linha dá o 

corpo ao corpo das coisas, a forma, a estética, porém, necessita do urdume para ser 

seu guia.  

 Nas tramas da investigação, os urdumes sustentaram o aspecto pedagógico 

para as práticas no chão da escola, bem como, ao processo de criação em busca do 

instante criador nas aulas de Artes.  

No aspecto pedagógico, o ensino atual de Arte passou por mudanças 

substanciais como resultado de um amálgama cultural que formou a identidade 

brasileira. No tecido histórico do desenho, estão várias texturas que representam 

retrocessos e avanços no ensino das Arte Visuais. 

 Por volta de 1816, a Missão Artística Francesa trouxe o desenho como a 

materialização dos modelos neoclássicos que pontuaram e marcaram os 

ensinamentos e as atividades artísticas.  

Neste sentido, Martins et al. (1998, p.11) apontam que: 

 

A partir dessa época temos uma história do ensino da arte com ênfase no 
desenho, pautada por uma concepção de ensino autoritária, centrada na 
valorização do produto e na figura do professor como dono absoluto da 
verdade. 

 

A concepção fiada na forma da Pedagogia Tradicional, o produto desenho 

deveria apresentar um rigor estético que valorizava a precisão do traço, a limpeza e a 

ordem dos materiais para sua feitura, tecendo um pano conformado para o desenho 

industrial e para o mundo do trabalho. E isso contextualiza Barbosa (2012, quando 

coloca que: 
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O século XIX, especialmente a década de 70, foi o período da história da 
Educação Brasileira em que a preocupação com o ensino da Arte (concebida 
como Desenho) se nos apresenta como mais extensa e a mais aprofundada. 
Um dos pressupostos difundidos na época, a ideia da identificação do ensino 
da Arte com o Desenho Geométrico, compatível com as concepções liberais 
e positivistas dominantes naquele período. (BARBOSA, 2012, p.12). 

  

Apontando-se a linha para o desenho de observação, a mimese3 era 

obrigatória. O desenho se configurava como uma ilustração para dizer, pela imagem, 

o que as palavras poderiam ocultar na descrição, registrando ipsis litteris elementos 

visuais como uma espécie de texto imagético que ajudaria a ciência.  

Nesta pesquisa, o ato de historiar o percurso do ensino fica no plano da 

contextualização, apontando alguns recortes. Então, abordar o desenho como técnica 

para tecer as tramas da investigação requer instantes de reflexão sobre suas 

abordagens para o Ensino de Artes Visuais.  

Abílio César Pereira Borges apud Barbosa (2012, p. 35) coloca que ao deixar 

a escola primária deveriam os meninos saber tanto de desenho como de escrita, isto 

é, escrever uma ideia ou um objeto por meio de linhas e sombras. 

 Pois, vem de longe a abordagem do desenho como forma de texto que explica, 

escreve e se correlaciona com a literatura e conforme Barbosa (2012), quando aponta 

as palavras de Mário de Andrade (por volta de 1930), enfatizando a natureza literária 

do desenho como um fenômeno material: “ele é apenas uma palavra escrita [...] que 

nasceu dos hieróglifos” (BARBOSA, 2012, p. 36).  

Logo, percebe-se a coerência de Barbosa (2012), posto que as trajetórias que 

possibilitam a construção do grande tecido da história do desenho e seu ensino são 

pertinentes e, muitas vezes, coerentes aos sujeitos e épocas, configurando-se como 

parte necessária para o desenvolvimento de estudos dessa natureza.  

 Mas, o foco dessa pesquisa está, justamente, tramando uma investigação que 

vai de encontro à premissa de que o objeto é mais importante que o seu processo de 

construção, tomando-se como ponto de laçada para firmar os entremeios da pesquisa, 

o processo. Com isso, partindo da ilustração relacionada à prática, entra na trama a 

experiência nas palavras de Dewey (2010): 

 
Talvez possamos ter uma ilustração geral, se imaginarmos que uma pedra 
que rola morro abaixo tem uma experiência. Com certeza, trata-se de uma 
atividade suficientemente “prática”. A pedra parte de algum lugar e se move, 
com a consistência permitida pelas circunstâncias, para um lugar e um estado 
em que ficará em repouso – em direção a um fim. Acrescentemos a esses 

                                                             
3  É a imitação ou representação de algo 
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dados externos, à guisa de imaginação, a ideia de que a pedra anseia pelo 
resultado final; de que se interessa pelas coisas que encontra no caminho, 
pelas condições que aceleram e retardam seu avanço, com respeito à 
influência delas ao final; de que age e se sente em relação a elas conforme a 
função de obstáculo ou de auxílio que lhes atribui; e de que a chegada final 
ao repouso se relaciona com tudo que veio antes, como a culminação de um 
movimento contínuo. Nesse caso, a pedra teria uma experiência, e uma 
experiência com qualidade estética (DEWEY, 2010, p.115-116). 

 

Dewey (2010) reconhece que a qualidade estética tem um movimento contínuo 

relacionado ao percurso pertencente ao processo de criação, tomando como 

experiência um lugar, um estado, uma direção, que acabam se configurando nas Artes 

Visuais e nas tramas da produção deste artigo.  

Por isso, deve-se “preservar e resumir o que se deu antes como um todo e com 

referência a um todo que virá” (Dewey, 2010, p.140) na experiência criadora. Sendo, 

portanto, este processo que ocorre na construção do conhecimento nas aulas de Artes 

Visuais, partindo da linha para se chegar ao desenho. 

A arte, portanto, é o reflexo da expressividade, como explica Dewey, ela é: 

[...] um desafio à execução de um ato similar de evocação e organização, 
através da imaginação, por parte daquele que a vivencia. Ela não é apenas 
um estímulo a um curso de ação manifesto [...] constitui a singularidade da 
experiência estética, e essa singularidade, por sua vez, é um desafio ao 
pensamento [...] sistemático chamado filosofia, porque a experiência estética 
é a experiência em sua íntegra (DEWEY: 2010, p. 472). 

Larrosa (2021, p. 26-27) nos seus escritos sobre experiência aponta que ela “é 

um encontro ou uma relação com algo que se experimenta, que se prova [...]. É a 

passagem da existência”, posto que, consoante o mesmo autor: 

[...] os conceitos dizem o que dizem [...] e a experiência é o que é, e, além 
disso, mais outra coisa, é, uma coisa para você e outra coisa para mim, e 
outra coisa hoje e outra coisa amanhã, e uma coisa aqui e outra coisa ali, e 
não se define por sua determinação e sim pela indeterminação, por sua 

abertura (LARROSA, 2014, p. 45). 

Como definir, então, o saber da experiência? A essa questão, Larrosa (2014,) 

aponta que: 

[...] ao saber da experiência posiciona-se mais como uma forma de 
conversação sobre um assunto em comum, onde tanto o professor quanto o 
estudante podem cultivar e exercer sua maneira singular de estar no mundo. 
(LARROSA, 2014, p. 45). 

É neste sentido, que tecendo a experiência nas aulas de Artes Visuais, o 

professor aprende com o aluno e vice-versa, construindo assim conhecimento na 
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interação em sala de aula. Sendo assim, a experiência artística provoca mudança na 

postura do aluno e do professor, pois, a partir disso, considera-se também estar no 

mundo e transformar esse mundo com um colorido maior. 

Na visão de Larrosa (2014), se torna perceptível a autonomia criadora do 

estudante, que supõe a construção de um conhecimento através de um processo em 

que “o aluno é o outro que olha para o nós” (LARROSA, 2014, p. 183).  

E, considerando a Abordagem Triangular de Ana Mae Barbosa (2010), 

compreende-se as possibilidades de desenvolver a experiência do ensino de Artes 

Visuais através do fruir, contextualizar e experimentar a arte na escola para a vida. 

Entende-se contextualizar por estabelecer relações com outras áreas 

epistemológicas, sendo nesse processo, uma porta aberta para a interdisciplinaridade. 

Já o fruir pressupõe a leitura e a consequente correlação de elementos contextuais 

do tema em estudo, para então, ocorrer a internalização do conhecimento por meio 

das experiências estéticas, daí a importância de se estudar a imagem em sala de aula 

como parte do processo de educação do olhar para as Artes Visuais. 

Diz-se, portanto, que “a imaginação é indissociável da atividade artística, uma 

não existe sem a outra [...] ela é fundamental para qualquer idade ou atividade [...]. 

Logo, “não existe pensamento genuíno sem imaginação”. (BARBOSA, 2014, p. 31). 

Entenda-se aqui a imaginação como derivação da imagem que se desenhou 

no campo mental do estudante durante o desenvolvimento da pesquisa em sala de 

aula, no sentido de que houve a leitura das referências pictóricas dos artistas e, a 

partir disto, o aguçar das memórias se transforma numa explosão de desenhos 

singulares, como observado na imagem seguinte, que mesmo sendo um desenho 

singular, a aluna ficou livre para criar novas possibilidades.  

Imagem 12 – Criando possibilidades 
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Fonte: Acervo da autora (2022). 

 

Nota-se que a estudante capta a ideia de Kleen, mesmo que sua arte não 

pertença ao seu mundo cotidiano e, processando as informações, desenha a imagem 

acima apresentada, respeitando o contexto apreendido em sala de aula. 

Há de se considerar também o contorno das linhas, que conforme Derdyk 

(2010), empresta o contorno do mundo, caminha pela superfície das coisas.  Mas a 

linha sem o urdume não vai a lugar nenhum. Da mesma forma, qualquer pesquisa 

sem seu referencial teórico também não caminha para uma poética. 

Referenda-se uma experiência pautada na sensibilidade estética da aluna e 

“[...] não se trata apenas de captar uma forma, mas de colocar em evidência tudo 

aquilo que converge para um conteúdo [...]” (DERDYK, 2010, p. 36), apresentado e 

discutido no chão da escola, visando o traçado das linhas.   

E, como diz Derdyk (2020, p. 86): “Da linha nascem os elementos que 

compõem a linguagem gráfica: a forma, a luz, o volume, a textura, o espaço. O traço 

que caminha na folha de papel, resultante [...] da impressão daquele que desenha”. 

Ao mesmo tempo em que a linha caminha, evoca tramas entrelaçadas com o sensível, 
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o conhecimento de mundo que compõe o repertório e a subjetividade da mão daquele 

que passa pelo processo de criação. 

Sendo assim, “[...] a linha nasce do encontro entre as coisas, ocupando uma 

região de incerteza”; por isso, se torna um gesto inacabado no processo de criação 

artística que como diz Tessler (2011 apud SALLES, p. 19), é “um gesto que não finda”, 

ele tem mobilidade, é processual e se manifesta na arte.  

 
[...] Admite-se, portanto, a impossibilidade de se determinar com nitidez o 
instante primeiro que desencadeou o processo e o momento de seu ponto 
final. É um processo contínuo com regressão e progressão infinitas. [...]. A 
obra está sempre em estado de provável mutação, assim como há possíveis 
obras nas metamorfoses que os documentos preservam. (SALLES, 2011, p. 
34). 
 

Considere-se pois que a cada percurso do olhar, versões antes não ditas são 

traçadas pelo ato criador, gestado infinitas vezes, o que pode ser considerado como 

um documento de processo, reescrevendo a criação, reverberando “intervenções do 

consciente e do inconsciente” (SALLES, 2011, p. 34). 

 É interessante notar que pelas intervenções conscientes, as imagens podem 

invadir o inconsciente, e daí surgir novas construções através dos desenhos e das 

cartas como proposição de atividade em sala de aula. Trata-se, inclusive, de um 

projeto estético, que como diz Salles (2011, p. 44): “de caráter individual, que está 

localizado em um espaço e um tempo que afetam o artista” criador, preservando suas 

marcas, o ambiente que o envolve e a “obra em construção”. (Idem, 2011). 

É importante ressaltar que dentro do universo da arte, a criatividade permeia o 

propósito de cada processo de criação, sendo assim, Ostrower (1983) retrata que no 

espaço da criação, há um movimento visual em que “tudo aquilo que me afeta em 

termos de vida precisa assumir uma imagem espacial para poder chegar ao nosso 

consciente”. (OSTROWER, 1983, p. 30). 

Sendo assim, as linhas e pontos podem ser acessadas pelo lugar consciente 

do estudante, como na imagem seguinte, presentificada pela liberdade de riscar: 

 

Imagem 13 – Tem-se liberdade de riscar. 
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Fonte: acervo da autora, 2022. 

 
Vê-se, portanto, que o estudante se ar(riscou), de alguma maneira, mas não 

aleatoriamente, criando uma imagem para comunicar a sua liberdade pela expressão 

artística, que para ele tem um significado, mas, aos outros, apresenta configurações 

diferentes no ato de desenhar (OSTROWER, 2013), porque os outros também tem 

suas referências estéticas e/ou pictóricas.  

Daí podermos falar, conforme Ostrower (2014, p. 9) que “o ato criador abrange 

[...] a capacidade de compreender, e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, 

configurar, significar" o seu projeto poético, buscando motivação para aprofundar o 

instante de criação em sala de aula. 

Esse projeto poético, de acordo com SALLES (2011, p. 45), tem “caráter 

individual, e está localizado em um espaço e um tempo que afetam o artista [...] 

passando a pertencer à obra”. A realidade externa penetra o mundo que a obra 

apresenta como expressão autoral que deve existir no ambiente escolar. 
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4. RESULTADOS E ANÁLISES 

Ao costurar as ideias e poéticas 

 

Com o propósito de discutir e dialogar sobre a tessitura do ato criador em seu 

instante de busca pela experiência estética, há um movimento de ir e vir.  Como coloca 

Edith Derdyk (2012 p.15), em seu texto sobre um dos modos possíveis de perceber a 

natureza do ato criador, a escrita exige um tempo para a reconstituição de uma 

memória emergente das experiências.  

 Neste sentido, ao desfiar as linhas da imagem de memória, existe um 

movimento processual que adentra o espaço privado da criação e recriação, em que, 

esse espaço pode ser desenhado pela ação e pensamento que acontecem através 

do tempo. 

Assim, passamos a análise dos resultados das intervenções pedagógicas, 

trazendo à discussão os rastros de memória através do desenho das casas; das cartas 

dos alunos em que eles tratam de suas experiências nas Aulas de Arte, no Ensino 

Fundamental, para, então, adentrarmos na educação do olhar e, por fim, tratar da 

criação, ou seja, do projeto poético em si. 

 

4.1 Intervenções 

 

4.1.1 Primeira Intervenção: “A minha casa” 

Nesta categoria, foram observados os seguintes resultados: As primeiras linhas 

da memória, da primeira casa desenhada ou vivenciada na infância, foi vasculhada na 

primeira intervenção, pode se tecer correlações aos signos inerentes às trajetórias de 

aprendizado do desenho no Ensino Fundamental, percebidas nas imagens seguintes:  

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 13 – Tem-se liberdade de riscar. 
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Fonte: Acervo da autora, 2022. 

 

O desenho (I) apresenta formas que podem ser ligadas ao sensorial, em que o 

sol parece triste ou chateado; há nuvens na representação do céu, porém, sem cor. 

Há árvores frutíferas, sendo uma carregada de frutas e outra não. O espaço da casa, 

no imaginário do estudante, se mostra repleto de informações. Ele traz a memória 

de um sobrado, bem típico de casa do interior, representada pelo espaço livre, mas 

com uma parabólica em cima da mesma. 

Ao desenhar a casa, seu espaço privado da memória, o estudante torna 

possível os entrelaces que abrem espaço para a continuidade do processo de criação, 

oportunizando a revisitação do texto visual com uma estética fundada em novas 

percepções do ato criador em sala de aula. 

Para uma análise da imagem (II), se observa o desenho estruturado em formas 

que muitas vezes é apresentado na infância, mas se cristaliza na memória e reverbera 

em rótulos imagéticos, quando são solicitados desenhos ao aluno.   

Imagem 15 – Desenho estruturado. 

 
Fonte: Acervo da autora, 2022. 

 
Veja-se que os desenhos (II e III) ficaram muito próximos na forma, mesmo sem 

os alunos consultarem uns aos outros, numa retidão estereotipada da forma, marcada 
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também pelas cores utilizadas por aqueles que fizeram a representação das suas 

casas, trazidas à memória.  

O desenho abaixo remete a um padrão clássico, trazendo uma referência de 

paisagem não típica da região e copiada, representando campos de pinheiros, vales, 

montanhas e árvores com copas arredondadas, casa com chaminé, dentre outros 

elementos gráficos. 

Imagem 16 – Padrão clássico 

 

Fonte: Acervo da autora 
 

Verificam-se linhas que passam pelo exercício de desenhar, guiadas pelos 

modelos instituídos e que o aluno usou para rememorar a casa que ele chama de sua. 

 

4.1.2 Segunda Intervenção: Cartas escritas pelos fios de memória 

A análise das cartas escritas, na segunda intervenção, foi encaminhada por 

meio da leitura dos escritos, agrupamento dos dados comuns em forma de 

representação gráfica, exposta nesta seção e com recortes das falas a serem citados.  

Representada na parcela gráfica de cor cinza, os registros pontuados nas 

cartas pelos alunos demonstram que, na memória apresentada, a maior parte dos 

estudantes lembra das aulas de Arte como forma de copiar do quadro textos, ou, em 

algumas vezes, como recompensa. Como é possível constatar nas palavras dos 

discentes a seguir: 
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 Lembro de quando eu estava no 7º Ano e a nossa antiga professora de Artes 
pediu para nós desenharmos com o tema do dia das bruxas e quem fizesse 
o melhor desenho ganharia uma barra de chocolate. (NCB, 2021). 
 
Durante toda (ou quase todo) o Ensino Fundamental, as aulas de Arte eram 
mais na escrita, por causa disso não tenho muitas memórias marcantes. 
(SGAPA, 2021). 
 

 Outro aspecto que se mostra na cor laranja e observado nas cartas dos alunos, 

foi quando eles lembraram da aula como momento de “fazer coisas”, para apresentar 

na decoração dos eventos que compõem o calendário escolar.   É o que nos 

apresenta, como exemplo, o relato do discente PHMF(2021), quando escreve:  

Pra falar a verdade, eu não tenho muitas experiências artísticas, lembro do 
dia das mães. Tivemos que fazer um presente, nós tivemos que usar palitos 
de picolé, uma tinta de preferência pessoal e glitter pra fazer uma espécie de 
porta-jóias. 
 

 

 Este é um ponto também lembrado por Isabel Marques (2003), quando fala que 

os trabalhos desenvolvidos em Arte, muitas vezes, são elaborados, visando atender 

aos programas e/ou datas comemorativas escolares. 

Os demais alunos não se lembram das aulas de Arte; como foi possível 

observar no gráfico, onde a menor parcela aparece representada na cor amarela. 

 Quanto às experiências artísticas em sala de aula, foram lembrados alguns 

objetos do conhecimento, dentre eles, a Arte Rupestre, as Vanguardas Europeias com 

o Pontilhismo e a Gravura, os quais representam a parcela gráfica que corresponde a 

cor azul a seguir:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1- Memória discente 
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Fonte: Acervo da autora, 2021. 
 

4.1.3 Terceira Intervenção: Amoras de Emicida 

Amoras de Emicida4 foi um mote para o início da criação em Artes Visuais, 

considerando a leitura dos versos do poeta, que desperta a imaginação do aluno para 

um sentimento, sendo uma maneira de aguçar a percepção para o instante criador do 

aluno e, assim, transformar o que foi lido em um desenho. 

Pelas conexões feitas a partir da leitura de “Amoras”, foi possível apontar a 

coerência temática do que foi lido em relação ao que está desenhado, ressaltando-se 

a questão da negritude enfatizada por Emicida em seu texto ao afirmar que “as 

pretinhas são as melhores que há”; onde se percebe uma metáfora relacionada à cor 

da pele e isso se conecta com a imagem desenhada abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 17 – O reconhecimento de si - V.R, (2022). 

                                                             
4 Leandro Roque de Oliveira, mais conhecido pelo seu nome artístico Emicida, é um rapper, cantor, 

compositor, letrista e empresário brasileiro. Ele é considerado um dos maiores nomes do hip hop no Brasil. 
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Fonte: Acervo da autora, 2022. 

 
A aluna se reconhece no espelho desenhado por ela e aponta que se aceitar é 

essencial, utilizando uma frase do texto, ao definir o seu sentimento momentâneo; 

pois “olhar para si!” e “Reconhecer-se é o primeiro passo…”. 

Ao tramar os fios da imaginação, a partir de Emicida, se pode notar que o tema 

foi caro, por muitos, ao se autorretratarem nos desenhos. Na intervenção, o retrato 

como objeto do conhecimento não foi abordado, mas os resultados apontaram que o 

sentimento de pertencimento foi tecido nas imagens apresentadas por alguns alunos. 

Na imagem abaixo, se evidencia o sentimento de felicidade escrito, como se 

fosse frase, porém ele se conecta ao imaginário do discente, simbolizado pela 

representação do seu perfil, conotando que o texto estava na sua cabeça conforme a 

imagem seguinte.   

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 18 – Sentimento - K.V.S.V, (2022). 
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Fonte: Acervo da autora, 2022. 

 
 

A linha que alinhavou o desenho projetou o brilho do olhar da menina ao se 

identificar com a temática abordada por Emicida, ressaltando, segundo M.F.R (2022) 

o empoderamento da cultura afro-brasileira comum à estética visual da aluna em seu 

auto retrato apresentado na imagem abaixo: 

Imagem 19 – O rilho do olhar -  M.F.R, (2022). 

 
Fonte: Acervo da autora, 2022. 

 

Percebe-se, conforme DerdyK (2020, p. 48) que na figura acima: “O corpo 

inteiro está presente na ação, concentrado na pontinha do lápis. Esta funciona como 

uma ponte de comunicação entre o corpo e o papel”. 
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4.1.4“Nem sempre engatar a ré significa voltar” (Poema Recomece) 

 

O poema Recomece é de autoria do poeta popular Bráulio Bessa, que trata de 

um recomeço visto por múltiplos olhares e de verbos de ação como de luta pelas 

coisas, de acreditar, caminhar, amar, levantar, sonhar, dançar, se refazer e 

recomeçar.  

A atividade parte do mote recomeçar para a liberdade de caminhar em várias 

direções, fugindo do paralelismo estático das pautas presentes nas folhas dos 

cadernos e é isso que ocorre na representação das linhas traçadas por E.M.M.F 

(2020).  

Imagem 20: Liberdade de riscar 

 
Fonte: Acervo da autora 

 

Nota-se que o estudante teve autonomia para escolher para onde a sua linha 

deveria seguir ao som dos acordes musicais interpretados pelas artistas Thathi Feat 

e Ana Vilela, no sentido de direcionar sua linha para trás e para frente com a intenção 

de formar e retraçar o desenho, usando de diversas possibilidades.  

Ele pode seguir a pauta ou sair dela, numa dinâmica coerente ao seu modo de 

sentir a experiência artística proposta, que conforme Salles (2011, p. 59), “O que se 

observa é a sensibilidade do estudante, permeando todo o processo. A criação parte 

e caminha para sensações, e nesse trajeto, alimenta-se delas”. Na atividade, a 

sensação foi nutrida pela sonoridade, os versos e a intenção de remeter-se à liberdade 

do ato criador.  
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4.1.5 Minha linha vai ver Picasso 

Para ampliar o campo de visão, passou-se ao estudo da linha, com a 

observação do instante criador de Picasso através do vídeo “Picasso at work”, 

momento em que os estudantes puderam sentir e ver os instantes de produção de 

Picasso, que conforme Marina (1998), ele trabalhava em sua obra personagens, 

símbolos carregados de sentido através da metáfora da dor, eliminando o não-

essencial pela abundância de formas e ideias, se acumulando sobre os conceitos 

artísticos. 

Fazia parte desse instante criador de Picasso também o olhar de fora, momento 

em que, afastando-se do trabalho, o pintor analisa aquilo que estava sendo feito, como 

observado na imagem abaixo. 

Imagem 21: Picasso pintando. 

 
Fonte: Picasso at work 

 

“Minha linha vai ver Picasso” é uma metáfora para dizer que os alunos foram, 

por meio da tecnologia, encontrar Picasso, como figura expoente viva.  Logo, o aluno 

se representa por sua linha e passa a ver Picasso, percebendo como ele cria as 

transformações das suas linhas para delimitar os desenhos que surgem, carregados 

de cultura, senso estético, e representação de si.  

A proposta era que os estudantes conhecessem o pintor por meio eletrônico, 

trazendo para a sala de aula um dinamismo com a expressão do desenho de Picasso, 

testando a sua liberdade de riscar, para, por fim, ter uma referência estética.  

 

 

 

4.1.6 O passeio de Klee entremeando a liberdade de riscar 
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Dando continuidade à liberdade de riscar numa folha de papel, trouxe para 

passear e fazer um estudo em sala de aula uma imagem referência de Paul Klee, 

Insula Dulcamara - 1938, sendo apresentada como ponto de partida para as imagens 

autorais das linhas livres. 

Imagem 22                                      Imagem 23 

 

                             J.R.C.S (2022)                                   L.G.R.T (2022) 
Fonte: Acervo da autora 

 

Verifica-se nas Imagens a presença da fluidez, em que as linhas são levadas 

para passear com liberdade e conforme o desejo dos alunos. Aqui se percebe 

intensidade, direções, ritmo, criando campos que se expandem e contraem 

livremente.  

Observando as imagens 22 e 23, entende-se, através de Derdyk (2020), que o 

primeiro ato do movimento é a linha que dá partida ao desenho, ao mesmo tempo em 

que se recolhe, mas também é articulada através de repetições e retenções para 

então desenhar o que ainda não foi visto mas imaginado na liberdade de riscar.  

  

4.1.7 Conhecendo Derdyk 

Para trabalhar Derdyk, foram apresentados para os alunos os “livros Linha de 

costura e Linha de horizonte, por uma poética do ato criador” e mostrados os traços, 

as linhas, as ilustrações dos livros para que eles percebessem como era livre a poética 

da artista-escritora, e entendessem o processo da pesquisa em foco.  



38 
 

Nesse processo, os estudantes foram buscar conhecer Derdyk por meio de um 

levantamento feito em sites oficiais, e encontrando-a; deveriam escolher uma obra 

para fazer a leitura da imagem e escrever uma análise com as suas próprias palavras, 

o que resultou na observação colhida na imagem seguinte. 

Imagem 24 – Leitura da imagem de Derdyk 

 
M.L.N.C, 2022. 

Fonte: Acervo da autora 

 

Verifica-se, pelas palavras da aluna, que o que importa não é a obra pela obra, 

mas o que está por trás dela. Já Salles (2012, p. 8 apud Derdyk) observa que “a linha 

de horizonte oferece uma criação de meadas - novelos e fios entrelaçados -, [...] onde 

Edith, como boa tecelã, escolhe, puxa e entrelaça fios, nos fazendo lembrar da sua 

obra plástica”.  E isso pode remeter a um silêncio que a pesquisa propõe, quando se 

refere ao silêncio que não se pede, o que pode ser constatado nos desenhos dos 

alunos apresentados na seção seguinte. 

 

4.1.8 O silêncio que não se pede (O ápice do instante criador) 

O instante criador acontece em sala quando o aluno tem a autonomia 

necessária para criar. O silêncio não se refere à ausência de som no ambiente da sala 

de aula, mas a dinâmica da criação do aluno, no momento em que ele está testando 

as possibilidades para conceber seu projeto poético. 

A forma autêntica de representação artística está imersa no espaço existencial 

dos indivíduos onde eles buscam experiências, referências numa série de aspectos 

que provocam suas escolhas estéticas, as quais, dizem respeito à autonomia no ato 

de criar, como é possível observar nas imagens abaixo: 

Imagem 25 P.L.F.S (2022) Imagem 26 T.F (2022) Imagem 27 L.F. (2022) 
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Fonte: Acervo da autora. 

    
A arte defende a autonomia e a emancipação da experiência individual, e ela é 

uma forma contrária ao cálculo e à exploração. Logo, a arte salvaguarda as funções 

da individualidade e de uma vida digna, sendo esta a tarefa comum a toda a arte. 

(VAPAA TAIDEKOULU, 2011). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas aulas do Componente Curricular Artes na Educação Básica, a própria Arte 

deve ter presença cativa, posto que, fazer arte na escola requer a sistematização de 

atividades que provoquem experiências sensoriais fundadas em conceitos, análises e 

(re)contextualização para o conhecimento em arte.  

Neste sentido, a pesquisa propiciou aos alunos intervenções que buscavam o 

silêncio que não se pede e este "silêncio" não remete a ausência de som, mas, a 

imersão e liberdade inerentes ao processo de criação em Artes Visuais. 

Logo, as ações e encaminhamentos das sequências didáticas que 

compuseram as intervenções, propiciaram as respostas da questão de pesquisa, 

quando apontam resultados que dialogam com o Referencial Teórico e com o 

desenvolvimento de processos de criação em sala de aula.  

Para tanto, as possibilidades de criação foram tecidas, partindo do vascular das 

memórias discentes, dando oportunidade para a exposição de lembranças das aulas 

de Artes no Ensino Fundamental, o que simbolizou o ponto de mudança para alguns. 

Assim, o processo criativo foi tecido, levando em conta os seguintes aspectos:  
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Rastros de memória em que o fio da memória trouxe o olhar crítico para o 

espaço privado do aluno, promovendo reflexão acerca do percurso anterior de 

aprendizagem em Artes. Por meio desses indicadores, os alunos puderam tecer 

comparações sobre pontos relevantes das aulas.   

 Em processo foi um aspecto da pesquisa que remeteu à educação do olhar, 

posto que houve a oportunização de buscas, tanto no campo pictórico, quanto teórico, 

ao apresentar objetos do conhecimento como, por exemplo, os elementos 

constitutivos da imagem, os tipos de desenhos e as poéticas dos artistas 

apresentados nas aulas. 

Então, vale ressaltar que a leitura de imagem promovida nas intervenções da 

pesquisa, se mostra antagônica ao ato de copiar. Visto que, aguça e aumenta o 

repertório imagético dos alunos, fomenta a análise crítica de si e do outro e dá o 

incentivo a novos passeios da linha. 

Nos estéticos, a linha se torna fluida como um passeio poético no papel que 

exerce sua função de libertar dos rótulos, variando as formas de pensar o desenho. 

E, portanto, efetivando o silêncio que não se pede. 

Outro ponto merecedor de destaque, vem da escolha dos materiais para as 

intervenções da pesquisa. Partiu-se da premissa que se precisa fazer uso dos 

recursos disponíveis nas escolas, porque na maioria das escolas públicas, a 

disponibilização de materiais se mostra restrita às folhas pautadas de caderno, folhas 

de papel sulfite, tamanho ofício e lápis de cor. 

 Por isso, a pesquisa foi desenvolvida para construir uma proposta que se 

tornasse factível à maioria das escolas, afirmando que desenvolver o processo de 

criação na escola pública não é inviabilizado por falta de insumos de alto custo. 

Em suma, a relevância acadêmica da pesquisa se efetiva, quando defende que 

a sala de arte é um lugar propício para a valorização da Arte como fator cultural 

constituído de processos pedagógicos e poéticas. Desse modo, configurada por um 

leque infinito de possibilidades com abertura para novos olhares e pesquisas 

vindouras, sendo portanto, a nossa visão de futuro para outros olhares de novos 

pesquisadores para o ensino de Arte.  
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APRESENTAÇÃO  

 

A proposta, ora apresentada, visa descrever os encaminhamentos 

metodológicos das atividades desenvolvidas com alunos do Ensino Médio, 

concebidas pela professora e pesquisadora de Artes Visuais Maria Adeilza Pinheiro 

da Silva, relatando a aplicação das intervenções pedagógicas na Escola Estadual 

Profa. Ivani Machado Bezerra, em São Gonçalo do Amarante/RN, no período 2021 e 

2022, fruto de uma pesquisa desenvolvida no Mestrado Profissional em Artes 

(PROFARTES-UFRN/CAPES) e que pode funcionar também como um norte aos 

professores que desejarem aplicar essa proposta pedagógica no contexto de sala de 

aula de Artes Visuais.  

O percurso de aprendizagem em Artes Visuais na sala de aula requer 

observações que perpassam pelos rastros deixados nas lembranças discentes, pelos 

processos pedagógicos e criativos que constituem o currículo, eclodindo em 

expressões autênticas. 

Os recursos didático-metodológicos se fundamentaram nas contribuições 

teóricas da Abordagem Triangular e seus eixos da produção, da leitura e da 

contextualização, como também, da qualidade estética da experiência, expostos pelos 

respectivos autores Barbosa (2010) e Dewey (2010).  

Quanto à criação artística, as bases foram as Abordagens para o movimento 

criador (ação transformadora, percepção artística e singularidade do olhar), Processos 

de criação (Forma) e o fazer individual nas formas de pensar o desenho; apresentados 

respectivamente pelas autoras Salles (2011), Ostrower (2014) e Derdyk (2020).  

Neste sentido, a proposta está dividida em três partes: a primeira trata-se de 

uma sondagem, nomeada como categoria Rastros. Essa parte, inicialmente 

proporciona uma visão geral das percepções dos alunos a respeito das vivências nas 

aulas de Artes nos percursos de aprendizagem anteriores, a segunda, categorizada 

como Em Processo, é composta por estudos dirigidos à educação do olhar e a 

terceira parte compreende a categoria Estéticos e trata-se da produção artística dos 

alunos. 

Para tanto, o instante criador se configura como o processo direcionado pelas 

proposições pedagógicas em sala e pela percepção, (re)apresentação das 

impressões dos envolvidos, tanto pela ótica discente quanto pelo olhar docente. 
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OBJETIVOS  

 

Desenvolver uma prática em sala de aula de Artes Visuais que promova o 

instante de criação, a partir das potencialidades expressivas da linha no desenho dos 

alunos da Escola Estadual Profa. Ivani Machado Bezerra, com o grupo de alunos do 

Ensino Médio, pertencente a faixa etária entre 15 e 18 anos. E mais especificamente, 

realizar uma sondagem por meio de depoimentos orais, escritos e imagéticos sobre 

as experiências estéticas discentes, tecendo relações com a natureza do instante 

criador nas aulas de Artes Visuais; discutir a função da linha nas obras de arte através 

das leituras de imagens; apresentar exercícios que viabilizem a soltura da linha nas 

composições visuais dos alunos; mostrar o conjunto de trabalhos sobre a linha nas 

composições visuais produzidas pelos alunos; apresentando essa proposta 

pedagógica para Ensino Médio em Artes Visuais, contemplando a relevância do 

desenho para a liberdade de criação destes alunos. 

 

A QUESTÃO GERADORA:  

Haveria a possibilidade de desenvolver práticas pedagógicas facilitadoras de 

processos de criação a serem utilizadas nas aulas de Artes Visuais no chão da 

escola? 

     

NO TEAR DAS INTERVENÇÕES: 

A primeira parte foi constituída por duas intervenções que promovessem a 

exploração pelas lembranças discentes, buscando experiências artísticas que os 

tocaram. Os estudantes fizeram os desenhos de uma casa, sem que a professora 

pesquisadora interferisse nessa criação. A proposição foi elaborada para ajudar os 

alunos a traçarem uma linha temporal das vivências em aulas de Artes na escola. Por 

isso, tem potencial para ser utilizada por outros docentes da área de Artes, que podem 

adaptá-la ao seu fazer pedagógico. 

Na perspectiva de uso dos materiais comuns a maioria dos ambientes 

escolares, primordialmente em escolas da rede pública, foram utilizados papel sulfite, 

lápis de cor, lápis grafite, caneta esferográfica e folha pautada (de caderno comum) 

recortada para fazer alusão aos antigos papeis de carta. Em vista disso, propomos as 

intervenções pertencentes à categoria Rastros que são o elo da memória com o 

vindouro e estão relatadas a seguir. 
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PRIMEIRA INTERVENÇÃO: O desenho da casa 

 

A primeira intervenção fez uso do tema: ‘Minha casa’ como um espaço privado 

das lembranças que mais tocaram os discentes, na trajetória destes durante a 

aprendizagem no Ensino Fundamental.   

Isso aconteceu em sala de aula, sem consultas e estímulos externos, visto que 

a proposta visava reverberar imagens marcantes que estavam na memória dos 

estudantes. Logo após os alunos foram convidados a escrever uma carta, relatando 

como aconteciam as práticas pedagógicas nas aulas de Artes do Ensino 

Fundamental.  

Desta forma, considerou-se retomar a questão da pesquisa e suas relações 

com a natureza do instante criador nas aulas de Artes Visuais no Ensino Médio.  Como 

desdobramento das intervenções, organizou-se uma roda de conversa em que os 

discentes teceram comentários de comparação entre as casas desenhadas, 

apontando as coincidências nos formatos. 

 As próximas imagens ilustram e apresentam indicadores de formatos comuns 

aos processos em que os desenhos seguem padrões pré-estabelecidos e parte do 

imaginário discente. 
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SEGUNDA INTERVENÇÃO: A escrita da carta  

  

O exercício do pensar foi tecido pelo fio da memória discente em que as 

palavras contornavam a afetividade do fazer arte, como também, reverberam sua 

falta. Nessa intervenção, os indícios das práticas pedagógicas foram percebidos, 

quando alguns alunos descreviam suas aulas de Artes como copiar do quadro ou aula 

de fazer coisas.  

As imagens abaixo são parte do corpus da pesquisa elaborado durante a 

prática pedagógica. 
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A segunda parte da proposta foi constituída por quatro intervenções 

pertencentes à categoria Em processo que fomentava a educação do olhar por meio 

de estímulos sonoros e poéticos, como também, conceitos sobre os elementos da 

visualidade. 

A seguir, apresentam-se as sequências didáticas encaminhadas em sala, no 

processo de educação do olhar, que por se mostrar inacabado e em constante 

adaptação, pode ser utilizado como inspiração para os professores de Arte em suas 

práticas escolares. 

Para esse grupo de intervenções, os materiais necessários para efetivação 

das aulas foram:  o livro didático adotado pela escola, smartphones, dados móveis de 

internet e folhas de caderno pautadas. 

 

TERCEIRA INTERVENÇÃO: Tecer o pensamento e a imaginação com o Pomar 

de Emicida 

A sequência didática elaborada foi: 

1º Leitura do texto Amoras (em voz alta) 

Nota: nenhum deles conhecia o texto, porém, reconheciam o artista poeta. 

2º Os alunos receberam uma metade de papel sulfite com um retângulo impresso para 

desenhar o pensamento e, em seguida, numa linha abaixo, escrever uma frase ou 

palavra que definisse o sentimento, após a leitura do texto. 

3º Roda de conversa sobre o material produzido. 

 

a) INTERVENÇÃO: Aula sobre elementos constitutivos da imagem 

A sequência didática elaborada foi: 

1º Apresentação dos elementos estéticos por meio do livro didático - tópico Saberes 

da Arte que abordava as cores (cor luz / pigmento).  

2º Lugar de falar dos alunos sobre os conceitos apresentados, tecendo correlações 

com aspectos da vida deles. 

3º Registro no caderno.  

 

b) INTERVENÇÃO: Aula sobre a natureza do desenho  

A sequência didática elaborada foi: 
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1º Exposição de desenhos em recortes coletados em revistas, encartes e ilustrações 

de livros, apontando os tipos (de projeto, estudos rápidos, realistas, de memória e de 

observação).  

2º Lugar de falar dos alunos sobre os conceitos apresentados, tecendo correlações 

com aspectos da vida deles. 

3º Registro no caderno.  

 

c) INTERVENÇÃO: “Nem sempre engatar a ré significa voltar” 

A sequência didática elaborada foi: 

1º Momento: Leitura do poema “Recomece” de autoria do poeta Bráulio Bessa no 

formato de roda de conversa.  

O momento tinha uma atmosfera lúdica em que os alunos riam, perguntando: como 

daremos essa ré para frente professora? O mote para conhecer as metáforas do texto 

poético apresentado.  

2º Momento: Oficina de desenho inspirado nos versos do poema musicados e 

interpretados pelas cantoras Thathi Feat e Ana Vilela.  

 O recomeço pictórico foi o da linha que poderia ser associado à liberdade de 

riscar, livre do formato paralelo das pautas. Então, o desafio foi traçar novos trajetos 

para as linhas da página. Conforme exemplificado com os estudos a seguir:  
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Nota-se que, a partir desse grupo de intervenções referentes a categoria Em 

processo, as produções dos alunos apresentaram indicadores afirmativos da 

subjetividade/criatividade com o desprendimento dos rótulos imagéticos: sol no canto 

da folha, árvores com frutas vermelhas entre outros. 

A terceira parte da proposta foi constituída por quatro intervenções 

pertencentes à categoria Estéticos em que os desenhos fazem parte dos projetos 

poéticos. Para tanto, no grupo de intervenções dessa parte, os artistas entraram na 

tessitura da prática com o foco na poética de artista, em seu ato criador. 

O primeiro convidado foi o artista Pablo Picasso que adentrou a sala por meio 

de vídeo. O documentário oportunizou aos alunos participantes, o sentimento de 

enxergar o instante poético, o olhar marcante e a leveza de sua linha.  

 

                    Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9cpg7zCox7k Acesso em 26/05/2022. 

 

QUARTA INTERVENÇÃO:  Minha linha ver Picasso 

Conteúdo ministrado Experiência estética com um olhar para Pablo Picasso a partir 

do vídeo: "Picasso At WORK" (https://www.youtube.com/watch?v=9cpg7zCox7k) 

Atividade: minha linha ver Picasso" 

 

A sequência didática elaborada foi: 

1º Momento: Apresentação do documentário (Nesse período foi recomendado o 

distanciamento social e as aulas aconteceram como encontros virtuais) 

https://www.youtube.com/watch?v=9cpg7zCox7k
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2º Momento: Os alunos poderiam testar materiais diversos para o exercício de uma 

experiência estética. 

3º Momento: Entrega da atividade: registro e comentário das percepções do instante 

experimentado. 

 A seguir, como exemplo, apresenta-se uma atividade entregue após a 

intervenção. 
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QUINTA INTERVENÇÃO: O passeio de Klee entremeando a liberdade de riscar  

O segundo convidado foi o artista Paul Klee que fez sua participação especial 

na sala de aula por meio de imagens. 

 

A sequência didática elaborada foi: 

1º Momento: Apresentação da imagem do artista e as referências.   

2º Momento: Leitura de imagem (narrativas discentes e análises visuais) 

3º Momento: Experimentos com a linha gráfica. 

Os experimentos foram materializados com o uso de papel sulfite, lápis, caneta 

hidrográfica e caneta esferográfica. Conforme exemplificados abaixo: 

 
                                Fonte: Acervo da autora 
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                 Fonte: Acervo da autora 
 

 

 
 

                    Fonte: Acervo da autora 
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SEXTA INTERVENÇÃO: conhecendo Derdyk 

 

A terceira convidada foi a artista Edith Derdyk que fez sua participação no 

processo de aprendizagem, provocando o exercício da procura e da escrita na sala 

de aula. 

 

A sequência didática elaborada foi: 

1º Momento: Apresentação do livro da artista-escritora intitulado: Linha de horizonte 

por uma poética do ato criador.Com a leitura do resumo escrito por Cecília Almeida 

Salles na contra capa, iniciou-se a busca de elementos da poética de Derdyk.  

2º Momento: Leitura de imagem. (Narrativas discentes e análises visuais) 

3º Momento: Escrita/levantamento de dados. (Atividade escolher e descrever uma das 

obras da artista para ser a base da produção textual - análise discente.) 

As atividades escritas foram orientadas no formato padrão da academia, 

conduzindo-os à experiência da escrita acadêmica, de maneira incipiente, mas, 

distinta das atividades que costumam ser solicitadas. 

A seguir um exemplo ilustrativo:  
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As imagens acima ilustram o processo de criativo, vislumbrando o conhecer, 

sensibilizar, contextualizar a obra e o artista, tornando sua presença em sala, na 

medida do possível, imprescindível para o aprendizado.  

O processo de criação perpassa pela busca e apresentação dos sentidos 

dados aos conceitos e poéticas visitados nas intervenções que ascendem a 
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continuidade dos gestos de criação para uma rede de relações tecidas no período 

letivo e que devem continuar na vida.  

Então, corroborando com Salles (2011), quando aponta que todo movimento 

está atado a outros e cada um ganha significado, quando nexos são estabelecidos, 

neste estão os filmes assistidos, esboços, cenas lembradas que estão conectados de 

algum modo à criação artística. 

Sendo assim, como coloca Ostrower (2014), ao construir o tecido das imagens 

da percepção, compõe-se, e decompõe-se de valores culturais e itinerários 

formativos. A próxima intervenção apresenta a galeria de projetos poéticos dos 

alunos. Nela, o silêncio é uma metáfora para a autenticidade demonstrada na criação 

em Artes Visuais na escola básica. 

 

SÉTIMA INTERVENÇÃO: O silêncio que não se pede (O ápice do instante 

criador) 

A sequência didática elaborada foi: 

1º Momento: Orientação: exercerem a liberdade de artista estudante.  

2º Momento: Distribuição dos materiais disponíveis (papel sulfite, lápis de cor e 

canetas hidrográficas).  

3º Momento: Recolhimento dos projetos poéticos. 

A seguir está apresentada a coletânea de projetos poéticos produzidos na 

intervenção acima: 
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AVALIAÇÃO E AUTO-AVALIAÇÃO DO PROCESSO 
 

Acredita-se que na busca pela resposta à questão geradora, os resultados 

foram satisfatórios, posto que a maioria dos alunos conseguiu traçar novos percursos, 

colocando a linha para passear num fluxo de liberdade de riscar na direção estética 

individual, típica do ato de existir como aprendente, inserido num contexto cultural 

repleto de signos, tanto para o discente quanto para o docente. 

Finaliza-se essa proposta com a afirmativa de que há a possibilidade de 

desenvolver práticas pedagógicas facilitadoras de processos de criação a serem 

utilizadas nas aulas de Artes Visuais no chão da escola, fazendo uso dos recursos 

materiais disponíveis em uma escola de Educação Básica, em específico, as da Rede 

Pública. 
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ANEXOS 
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Plano: intervenções 

 

Objetos e objetivos do 

conhecimento 

Objetivos metodológicos O olhar para o grupo como 

parte 

Referências Artísticas 

 

 

● Compreender o desenho 

como expressão de 

liberdade, conceituando-o 

e reconhecendo seus 

elementos constitutivos 

(linha, ponto, plano);  

● Estabelecer relações entre 

os tipos de desenho (de 

projeto, estudos rápidos, 

realistas, de memória, de 

observação);  

● Ler imagens de artistas 

visuais. 

 

● Encaminhar a realização de 

um seminário sobre artistas 

visuais e seus desenhos- 

Educação do olhar. 

● Fazer exercícios com usos 

da linha para compor 

imagens – linhas lidas. 

●  Propor a realização de 

projetos poéticos com o 

desenho – Linhas livres. 

 

 

 O exercício para equidade. 

 Respeito mútuo quanto a 
diversidade 

 

Esse conjunto de objetos dialoga 

com os trabalhos artísticos de 

Fayga Ostrower, Pablo Picasso, 

Paul Klee, Edith Derdyk. 
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