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Introdução 

 

O projeto Arte na Escola é um programa do Instituto arte na Escola que em parceria com a  Universidade Estadual 

de Montes Claros (Unimontes), desenvolve ações extensionistas que incentivam a formação continuada, visando a 

qualificação do ensino de arte nas instituições educacionais.  

O presente trabalho traz resultados parciais de uma pesquisa-ação que está sendo realizada nos anos de 2014 e 2015 

pelo projeto Arte na Escola/Unimontes junto a professores de arte da rede pública de ensino. Esta ação busca 

compreender a relação do educador com a Arte Contemporânea, bem como a influência em sua prática no ensino da 

arte, consistindo em etapas de investigação, reflexões e práticas do tema proposto. 
A arte contemporânea é uma tendência ainda pouco explorada em sala de aula por apresentar características não 

convencionais, rompendo paradigmas, requerendo um novo olhar e vivências com tais produções. Artistas 

contemporâneos buscam em suas criações uma aproximação do cotidiano das pessoas, razão pelo qual, segundo alguns 

especialistas, suscitam tantos estranhamentos e resistências.   

A pesquisa-ação, mais do que entender a relação do professor com a arte contemporânea, busca fomentar o estudo 

crítico e promover práticas, propocionando experiências estéticas aos professores. Nesta conjuntura, o trabalho 

contribuirá com a docência, impulsionando novas concepções e práticas pedagógicas.   

  

 

Percursos metodológicos 

 
Para realização deste trabalho foi estabelecido caminhos metodológicos, definindo alguns critérios que norteassem 

as ações. Professores de artes foram convidados para participarem do evento,  sendo consolidado com 7 professores da 

educação básica. 

O desenvolvimento do trabalho é configurado basicamente em quatro momentos: O primeiro momento, consisitiu 

em uma coleta de informações quanto ao conhecimento e vivências dos professores pesquisados com a arte 

contemporânea. O segundo, foram desenvolvidos estudos e práticas artísticas, mediante o resultado da primeira fase. A 

terceira etapa, trata-se da culminância das atividades, a produção de uma poética com o enfoque na temática proposta 

pelos professores participantes da pesquisa-ação. Permeando todas as fases propostas neste trabalho, para 

fundamentação teórica, os pesquisadores realizam estudos que abordem a arte contemporânea e sua prática na educação. 

Autores como [1], [2], [3], [4], [5], são referências que orientam a realização do projeto. Concluindo, a quarta etapa, 

consiste em construção de textos científicos, apresentando todo o processo e resultados obtidos, configurados em 

relatório técnico e artigo.  

 

Resultados / Discussão 

 

A arte contemporânea aproxima do dia-a-dia das pessoas, apresentando  formas de disseminação das 

preocupações próprias da vida, estabelecendo uma relação entre arte e a vida cotidiana. Desenvolver práticas 

pedagógicas voltadas para esta tendência propiciará ao aprendiz uma formação crítica, capaz de realizar interpretações 

frente a situações adversas, bem como a inserção numa cultura hodierna, providas de profusões imagéticas carregadas 

de significados e valores impostos pelo poder da mídia, da política ou qualquer outra instituição com intenções de 

domínio.  Cabe a nós, educadores, adotar a mesma postura de pensadores e pesquisadores permanentes, devendo para 

isso buscar formação contínua e investimento em novos conhecimentos, uma vez que só podemos ensinar, aquilo que 

efetivamente sabemos. [3] 

 

 



 

Nesta perspectiva a pesquisa-ação busca propiciar possibilidades de reflexões, construções e desconstruções de 

conceitos e pensamentos, bem como experimentações poéticas na vertente proposta. No primeiro momento, a partir de 

conversas com os professores participantes, considerando parte relevante do trabalho,  foi possível compreender a 

relação dos professores pesquisados com a Arte Contemporânea e perceber as implicações da temática com a prática em 

sala de aula. Houve de certa forma opiniões unânimes quanto a aplicabilidade da arte contemporânea no âmbito 

educacional. Os educadores revelaram alguns pontos importantes:  aulas aplicadas seguindo uma linha de tempo, forma 

linear, não tendo tempo para trabalhar a arte contemporânea; os educadores possuem receio em aplicar atividades 

focadas na arte contemporânea,  todo contexto escolar possui certo preconceito com este estilo; cidade interiorana tem 

pouco acesso a Arte Contemporânea, poucas exposições locais, o que dificulta a familiaridade com tal tendência. 

  

O professor que escolher a arte contemporânea como projeto pedagógico “caminhará muito 

mais por territórios que evocam combinações de informações históricas, entrecruzamentos 

de conceitos, compreensão de jogos de linguagem e expansão de práticas, do que por 

terrenos acomodados por definições e cronologias exatas provenientes de abordagens 

lineares da história da arte”. [1] 

 

Alguns professores trabalham atividades contemporâneas, sem contextualizar, outros educadores alegam a falta 

de recursos audio-visuais. Quanto ao conceito de arte contemporânea, as respostas foram: não conhecem muito; não tem 

tempo para pesquisas; pesquisam coisas novas dentro dos temas que já conhecem, revelam a não familiaridade e o temor 

em trabalhar com a temática, gerando desfoque de tal tendência.  

  

O conceito bem básico, que às vezes eu falo pra todo mundo, é que é uma arte de hoje, que 

não segue muitas normas, não é tão importante a questão visual, e sim talvez um conceito, 

uma ideia que ela transmita, e este conceito que eu tenho, que talvez nem seja tão correto, é 

que me faz ter um pouco de receio, de levar isso para sala de aula, talvez seja um erro 

nosso. Até a questão que levamos para os alunos nossos a imagem do belo. E a arte 

contemporânea ela quebra um pouquinho isso, então eu tenho certo receio de levar para 

escola. (Professora 1, 2014) 

 

Contrapondo o enunciado acima com o pensamento de Thistlewood (2008), independente da receptividade do 

professor é importante proporcionar ao aluno o acesso com a arte contemporânea. 

 

Sejam quais forem as manifestações que as últimas manifestações da arte nos provoquem – 

choque, prazer, repulsão, afeição, indiferença – parto da consideração de que nós temos a 

responsabilidade de ensiná-las, para que nossos estudantes possam absorvê-las 

criticamente.” [5] 

 

Após a conversa inicial, a equipe de pesquisa traçou o perfil dos professores em relação a arte contemporânea, 

realizando um planejamento de atividades que contribuíssem com  o conhecimento dos docentes sobre o tema. Para 

possibilitar a interação  dos professores com tal tendência, Foram realizadas  conversas, leituras, acesso a vídeos, 

criação de grupos em redes sociais, bem como a proposta de produções artísticas.   

Durante as atividades desenvolvidas com os professores já foi possível perceber diferença nas posturas dos 

pesquisados e o seu interesse pela Arte contemporânea, refletindo isso também nos seus trabalhos com arte  nas escolas, 

como segue relatos de alguns professores 

 

A partir das minhas reflexões acerca da pesquisa, percebi que tinha pouco conhecimento 

sobre a Arte Contemporânea, e por isso a mesma não fazia parte das minhas vivências 

pessoais e profissionais.  Havia, portanto, uma limitação entre a minha prática pedagógica e 

o trabalho com arte contemporânea na escola.  (Professora 1, 2015)  

 

Com a participação na pesquisa estou trocando experiências com outros professores. Gosto 

muito quando tenho a oportunidade de encontrar colegas, de trocar experiências e perceber 

que as vivências são muito parecidas com as minhas. Fiquei maravilhada com as 

experiências. Surpreendi-me ao descobrir que a Arte Contemporânea é difícil de ser 



 

definida, que o seu conceito ainda está em construção, que não se tem uma fundamentação 

definida, que tudo pode ser Arte. Dei-me conta de que já realizei vários trabalhos que 

poderiam se enquadrar como contemporâneos, utilizando materiais simples que refletiam as 

vivências cotidianas, porém, não sabia que poderiam ser definidos assim. No trabalho que 

fizemos em grupo, a interação foi ótima: criamos uma composição estranha, mas cheia de 

significados. (Professora 2, 2015)  

 

Como enfatiza [2] o ensino de arte deve ser mediação entre a arte e o público, e para isso não é necessário 

restringir-se a uma linha cronológica, pois há diálogos que podem ser explorados, independente do tempo de 

cada obra: 

 

...uma paisagem de Monet dialoga com uma paisagem em preto e branco de Richard Long, 

[...] nus de Marlene Duma dialogam com nus de Matisse, levando-nos refletir sobre as 

diferenças de corpo da mulher definido por ela própria e a representação da mulher sob o 

olhar masculino. [2] 

 

Cochiaralle (2008), crítico de arte, destaca que ainda é comum pensarmos que a arte é uma coisa muito diferente 

da vida, separada pela moldura e pelo pedestal. Este trabalho com os professores possibilitou o romper de algumas 

barreiras, levando o docente a conceber um pensamento mais flexível, e atitudes como atribuir a arte contemporânea ao 

cotidiano e promover algumas práticas como a de registrar ideias, criações e percepções. 

 

Viajamos para Brasília DF, onde visitamos duas exposições de Arte Contemporânea e os 

alunos fizeram seus primeiros registros no Diário de artista. Assim como eu, os alunos estão 

criando o hábito de registrar todo o seu processo criativo através do Diário de artista 

(Professor 3, 2015) 

 

Ainda conforme [4]  a arte foi mesmo distante da realidade durante a maior parte de sua história, por isso, hoje a 

ideia de uma arte que se confunda com a vida é difícil de assimilar, de modo que o nosso repertório ainda é formado por 

muitos traços conservadores, o que demonstra a relevância das ações desenvolvidas com o público pesquisado.  

 

Conclusão 

 

O acesso à arte contemporânea, a realização de produções artísticas contemporâneas por parte dos próprios 

professores participantes da pesquisa-ação, desmitificou o receio dos mesmos,  promovendo reflexões e proposições 

poéticas, ocasionando possíveis ações a serem realizadas por estes professores nas suas aulas de arte.  
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