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RESUMO 

 

Esta investigação está vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação Escolar – 

Mestrado e Doutorado Profissional da Universidade Federal de Rondônia – 

PPGEEProf/UNIR e busca compreender “O fazer do professor de arte no contexto da escola 

rural em Guajará-Mirim/RO”. A pesquisa objetiva identificar e analisar concepções de Arte 

de parte do professorado da escola rural de Guajará-Mirim/RO. Entre os objetivos 

específicos, destaca-se: i) investigar as principais dificuldades enfrentadas pelos professores 

para lidar com a disciplina de Arte na escola rural/ribeirinha em área de fronteira entre Brasil 

e Bolívia e ii) produzir material de orientação pedagógica sobre o ensino de Arte a partir de 

diálogos com a comunidade escolar. Algumas das questões que norteiam a investigação são 

as seguintes: o professor de Artes aborda, conhece e reconhece as culturas de seus discentes 

da escola do meio rural e estabelece relações plurais de culturas necessárias? De que modo 

as aulas de Artes podem despertar mais curiosidades entre os discentes e docentes para o 

repensar de sua importância no contexto escolar? Quais fatores contribuem para a 

ressignificação do fazer docente diante dos materiais didáticos utilizados? Nos aspectos 

metodológicos, adotaremos procedimentos à luz da abordagem qualitativa. Deste modo, 

utilizamos entrevistas, observação, oficinas, entre outros. Os registros dos procedimentos 

metodológicos foram diversos, entre os quais destacam-se: fotografias, caderno de campo, 

desenhos, pinturas, esculturas e filmagens. Os resultados apontam que a educação em Artes 

na escola rural pesquisada possui singularidades decorrentes da formação do professorado, 

da constituição sociocultural dos alunos e da comunidade onde a escola está inserida. A ação 

dos professores de arte com os alunos na escola resgata valores muitas vezes despercebidos 

no ambiente. O poder público deixa lacunas administrativas e a forma sugerida para o ensino 

da arte é a de potencializar as relações e os significados dentro do aprendizado em registros 

de identidades. 

 

Palavras-chave: Arte na escola. Fazer artístico. Escola rural. Professores de Arte. História 

da Arte. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The Post-Graduation Programme in School Education is a linked investigation in 

Professional Master and Doctor Degrees of the Universidade Federal de Rondônia - PPGEE 

Prof/UNIR and it seeks to understand “The Arts teacher’s dos in the rural school context in 

Guajará Mirim in Rondônia. The objective of this thesis is to identify and analyze concepts 

of Arts from the teacher’s activity in the rural school in Guajará Mirim. The main objectives 

highlighted are: i) investigate the main difficulties faced by the Arts teachers to deal with the 

subject of Arts in the ribeirinha rural school in the border area between Brazil and Bolivia, 

and ii) produce materials of pedagogical orientation about the teaching of Arts from the 

dialogues with the school community. Some of its matters that guide the investigation are the 

following: the Arts teacher approach knows and recognizes the cultures of his/her students 

from the rural area and establishes plural relations of culture needs. There for, the Arts classes 

may bring curiosity among the students and teachers in order to reflect about its importance 

in the school context. Which factors contribute for the re-meaning of the teacher’s dos in the 

face of the didactic materials? In the methodological aspects, we have adopted procedures in 

the light of the qualitative approach. In this sense, we have used interviews, observations, 

workshops and other means. The records of the methodological procedures were many, 

among which stands out: pictures, sketchbooks, drawings, paintings, sculptures and filming. 

The results highlight that the education in Arts in the rural schools have singularities arising 

from the training of its teachers, of the social cultural constitution of the students and the 

community where the school is situated. The Arts teachers’ actions with the students of the 

school bring back values that are unnoticed in the school environment. The public 

administration leaves gaps and the forms that suggest for the Arts education is to empower 

the relations and the meanings the education process in records of identities. 

 

Key words: Art in school. Artistic dos. Rural school. Arts teacher. Arts history. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes 

brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a 

educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Se a nossa 

opção é progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do 

direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, não temos outro 

caminho senão viver plenamente a nossa opção. Encarná-la, diminuindo assim a distância entre o 

que dizemos e o que fazemos. 

(Paulo Freire, 2000, p. 67) 

 

Esta pesquisa não se constitui em um ponto de chegada. Ela é, sobretudo, resultado 

de minhas trajetórias percorridas no entrelaçar de diversas experiências, de diversos 

discursos, por isso, acredito sempre que somos sujeitos criativos e ativos construtores de 

nossa própria História. 

Ao longo dessa trajetória que tenho percorrido, acredito na construção de uma 

sociedade mais justa, mais igualitária, enfim, creio na construção de um mundo melhor, onde 

todas as pessoas, sem exceção, poderão viver em paz, respeitarem-se e serem respeitadas, 

embora seja mais fácil se deixar levar e aceitar o determinismo e a fatalidade como causas 

principais da miséria e da desigualdade social. Isso ocorre, sobretudo, quando se vive num 

país como o Brasil, onde milhares de pessoas passam fome, milhares de homens e de 

mulheres são analfabetos e ainda onde a educação, a ética, os bons costumes, a moral e o 

bom caráter são relegados ao último plano. 

Apesar disso, acredito que ainda existam possibilidades de construção de uma 

sociedade que considere a Educação e a Arte prioridades, bases fundantes para o 

desenvolvimento social, cultural e econômico. A existência de grupos de estudiosos, 

pesquisadores e adeptos de uma sociedade democrática apoia a Educação e a Arte, ao 

contrário daquilo que atualmente é proferido por autoridades públicas que cortam subsídios 

financeiros da educação e, de modo infundado, acusam professores e instituições de ensino 

de promoverem balbúrdias1. 

É preciso conceber a Educação e a Arte como base para a constituição de sujeitos 

ativos e criativos, onde cada um deve desempenhar adequadamente seu papel sócio-político 

 
1
 “Brasília – O Ministro da Educação (MEC) vai cortar recursos de universidades que não apresentarem 

desempenho acadêmico esperado e, ao mesmo tempo, estiverem promovendo ‘balbúrdia’ em seus câmpus, 

afirmou o ministro Abraham Weintraub ao Estado.”. Fonte: 

https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,mec-cortara-verba-de-universidade-por-balburdia-e-ja-mira-

unb-uff-e-ufba,70002809579. Acesso em: 20 de novembro de 2019. 

https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,mec-cortara-verba-de-universidade-por-balburdia-e-ja-mira-unb-uff-e-ufba,70002809579
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,mec-cortara-verba-de-universidade-por-balburdia-e-ja-mira-unb-uff-e-ufba,70002809579
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e histórico, buscando um mundo melhor, uma Educação melhor e políticos melhores.  

Assim, esta pesquisa situa-se na área da Educação com enfoque na prática docente de 

Arte em uma escola rural/ribeirinha, Escola Estadual Presidente Eurico Gaspar Dutra. Ao 

analisarmos as manifestações artísticas externadas por diversas linguagens (música, teatro, 

pintura e escultura), podemos verificar que essas expressões, em muitos casos, advêm de 

temas cotidianos, e nos permitem melhor entendimento do contexto educacional ao 

abordarmos, nos processos de investigação, duas importantes categorias: Educação e Artes 

na contemporaneidade. 

É importante analisar, dentro do contexto histórico, que a Arte Contemporânea2 é um 

conjunto de valores estéticos e conceituais que carrega diversas interpretações a partir de 

movimentos modernistas de vanguarda, que por vez dão suporte à arte. Deste modo, a 

pesquisa em Educação com o viés da Arte pode nos permitir novas descobertas no interior 

das escolas de educação básica em área rural/ribeirinha de Rondônia e em específico no 

distrito do Iata, no município de Guajará-Mirim, na fronteira Brasil-Bolívia. 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar e analisar concepções de Arte de parte 

do professorado da escola rural de Guajará-Mirim/RO. Para atingir o objetivo proposto, 

estabelecemos os seguintes objetivos específicos: i) investigar as principais dificuldades 

enfrentadas pelos professores para lidar com a disciplina de Arte na escola rural/ribeirinha 

em área de fronteira entre Brasil e Bolívia e ii) produzir material de orientação pedagógica 

sobre o ensino de Arte a partir de diálogos com a comunidade escolar. No campo pessoal, a 

relevância de se estudar o objeto de investigação “O fazer do professor de Arte no contexto 

da escola rural em Guajará-Mirim/RO” surgiu de nossas experiências profissionais como 

arte-educador e/ou em atuação em projetos culturais como artista plástico nas regiões 

ribeirinhas do Pontal do Paranapanema no interior do estado de São Paulo. A condição de 

professor no estado de Mato Grosso, região pantaneira, despertou preocupações diversas, 

entre as quais a precariedade dos incentivos (financeiros e materiais) de responsabilidade do 

Estado, mas ausente em muitas escolas públicas, principalmente ao tratarmos de Artes. 

Realidade que se repete em Rondônia e em municípios a exemplo de Guajará-Mirim/RO. 

Nos campos científico e social, a investigação se justifica ao percebermos que muitos 

professores atuam no contexto escolar ministrando a disciplina de Artes sem a 

formação/licenciatura que o habilite para o exercício da profissão, situação que se repete em 

 
2
 Tendência artística que se construiu a partir do pós-modernismo depois do processo absurdo de criação para 

destruição da humanidade pela bomba atômica, apresentando expressões e técnicas artísticas inovadoras, que 

incentivam a reflexão subjetiva sobre a obra, da década de 1950 até nossos dias. 
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Rondônia há décadas, o mesmo ocorre em diversas outras regiões do país. Parece-nos que a 

Arte ocupa um lugar até mesmo marginal no interior das escolas públicas de educação básica 

no meio rural/ribeirinho em Rondônia. Em alguns casos, adota-se o jargão “qualquer um 

pode dar aulas da Artes”; neste aspecto, a Arte é reduzida e desvalorizada. 

Nessa perspectiva, esta pesquisa é relevante porque vincula duas importantes 

categorias temáticas: Educação e Arte, a educação dos professores de Arte num específico 

espaço de fronteira entre Brasil e Bolívia (uma escola pública rural/ribeirinha), pressupondo 

possíveis melhorias diante de contextos educacionais repletos de desafios na 

contemporaneidade. A investigação também contribui para a compreensão de que a formação 

docente dos professores de Arte deve ser contínua e mediada pela construção reflexiva, 

interpretativa e analítica do contexto socioambiental e cultural dos alunos. 

É por meio da expressão/uso de linguagens que os docentes podem e devem enfatizar 

em suas atividades, no interior das escolas, um modo particular de despertar o interesse dos 

alunos e até mesmo destacar a necessidade de se pensar em aspectos sociais. Esse debate tem 

gerado curiosidades diante da constatação de que parte do professorado atua em escolas 

públicas sem portar o título correspondente ao exercício de sua função (professor de Artes).  

O vínculo da Educação com Artes é pertinente e permite o estabelecimento de novos 

traços de modo que haja condições de analisarmos o fazer dos professores de Arte no interior 

de uma escola rural pública no distrito do Iata, município de Guajará-Mirim/RO. 

O acesso à escola muitas vezes é o único caminho para a obtenção de conhecimentos 

de arte nos aspectos da formalidade escolar, isso ao tratarmos do assunto na perspectiva 

discente. Porém, as administrações públicas por vezes desprezam a necessidade da presença 

do professor de Artes com formação específica no interior das escolas, cargo muitas vezes 

ocupado por professores sem a devida formação inicial. A situação de pouca valoração do 

magistério é algo histórico e Barros (2013) asseverou sobre as diversas condições de 

precariedade dos docentes no interior das escolas rurais. Esse fato nos despertou para melhor 

entendimento da presente investigação intitulada “O fazer do professor de arte no contexto 

da escola rural em Guajará-Mirim/RO”. 

Esta investigação carrega o ponto de vista da pesquisa-ação e, portanto, possibilitará 

subsidiar a escola por meio da elaboração de materiais didáticos sobre o ensino de Artes 

relacionados aos aspectos culturais dos discentes e docentes da escola pública rural. Nunes 

(2019) e Silva (2019) mencionaram a importância dos estudos e pesquisas que envolvem a 

Pesquisa-ação em escolas rurais. 

Em Thiollent (2011), “[...] a pesquisa-ação pode ser concebida como método, isto 
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quer dizer um caminho ou um conjunto de procedimentos para interligar conhecimento e 

ação, ou extrair da ação novos conhecimentos” (THIOLLENT, 2011, p. 8). Assim, dentro da 

importância da vertente da pesquisa-ação e atrelado aos diálogos estabelecidos no interior da 

escola por meio de diversas técnicas de coleta de dados (análise de documentos, verificação 

dos materiais didáticos, observação da prática docente, oficinas, entrevistas, entre outros), 

pressupõe-se que a investigação colabore junto à comunidade escolar no processo de 

produção e/ou intensificação de materiais pedagógicos sobre temáticas vinculadas à 

disciplina de Artes em consonância com os aspectos da cultura regional. 

As indagações apresentadas para a realização dessa investigação nos permitem 

melhor entendimento sobre o fazer do professor de Artes, são significativas e nos auxiliam a 

repensar diversos aspectos. Ressaltamos que cada uma das questões também aponta para 

novas e possíveis vertentes de análise. Desse modo, uma das indagações é: o professor de 

Artes aborda, conhece e reconhece as culturas de seus discentes da escola do meio rural e 

estabelece relações plurais de culturas necessárias? Essa problemática se justifica por 

diversos fatores, a começar pela emergente necessidade de validação das culturas escolares 

a partir daquilo que os discentes experimentam em seus cotidianos, são partícipes de culturas 

plurais. 

Outra indagação para o desenvolvimento da investigação é a seguinte: de que modo 

as aulas de Artes podem despertar maior curiosidade entre os discentes e docentes para o 

repensar de sua importância no contexto escolar? Percebemos que a desvalorização da 

educação básica ocorre por diversos fatores, seja pela falta de materiais pedagógicos e/ou até 

mesmo a falta de coerência do programa de ensino oficial em relação ao cotidiano dos alunos. 

Desse modo, a indagação é pertinente e permitirá desvendar os modos pelos quais a disciplina 

de Artes pode despertar curiosidades. 

Por fim, quais fatores contribuem para a ressignificação do fazer docente diante dos 

materiais didáticos utilizados? Dentro do contexto de quase total ausência de professores com 

formação inicial em Artes, atuando no interior da escola rural, é prudente averiguarmos de 

que forma ocorre e se ocorre o processo de ressignificação dos materiais pedagógicos 

utilizados. Essa problemática é importante e apontará quais temáticas e tipos de suportes 

pedagógicos são necessários para o desenvolvimento dos trabalhos no interior da escola 

pública rural/ribeirinha do município de Guajará-Mirim/RO. Em seu conjunto, as indagações 

nos permitiram a realização de importante investigação, de modo a constatarmos parte das 

realidades da escola e, principalmente, ao abordarmos as duas categorias aqui fundantes: 

Educação e Arte. 
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Dentro da perspectiva da pesquisa-ação, realizamos, em conjunto com a comunidade 

escolar, a identificação de parte das dificuldades do professorado em relação ao fazer dentro 

da sala de aula. Ao mesmo tempo, elaboramos uma cartilha na condição de material didático 

pedagógico sobre o ensino de Artes, relacionado aos aspectos culturais da comunidade 

escolar na escola rural/ribeirinha de Guajará-Mirim/RO. 

Abordar a temática de desenvolvimento de materiais didáticos é urgente, uma vez que 

muitos dos docentes não possuem formação inicial em Artes e também não recebem 

materiais pedagógicos advindos da respectiva secretaria de educação. Portanto, uma das 

etapas da investigação foi de fato a ação, ou seja, descobrir soluções a partir dos anseios do 

professorado junto à comunidade escolar. 

A produção da arte por meio de intervenções artísticas no espaço escolar foi 

interessante e contou com o envolvimento da comunidade escolar. Em diversos momentos, 

as cenas do cotidiano demonstraram que Educação e Artes se vinculam de modo a estabelecer 

conceitos importantes que repercutiram nas ideias e práticas da comunidade escolar e, 

consequentemente, na ampliação dos processos de ensino e aprendizagem. A produção de 

materiais e intervenções plásticas sobre temáticas vinculadas à disciplina de Artes valorou a 

cultura local e corroborou para instigar a participação dos agentes da escola e, possivelmente, 

repensar o ensino de Artes por meio das diversas linguagens. 

Desse modo, a prática educativa do professor de Artes foi um dos focos de nossa 

investigação e, na perspectiva da pesquisa-ação, realizamos diversas oficinas de Artes com 

desenhos, pinturas e esculturas (com materiais captados da natureza), colagens sobre as 

experiências da comunidade escolar. 

A pesquisa culminou com o produto que é uma cartilha intitulada A arte nos trilhos 

do Iata, elaborada no formato de desenhos de história em quadrinhos para subsidiar 

professores de Artes na lida cotidiana no interior da escola rural/ribeirinha. 

 

Etapas da pesquisa 

 

Diversas foram as atividades relacionadas ao processo de pesquisa, entre as quais 

destacamos a elaboração de um produto por meio da pesquisa-ação. Após identificação dos 

problemas e/ou desafios enfrentados por parte da comunidade escolar sobre o tema foco da 

investigação, procedeu-se à análise dos dados e, consequentemente, à elaboração do produto, 

uma cartilha intitulada A arte nos trilhos do Iata. 
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De modo geral, a pesquisa-ação consistiu em sistematizar e analisar materiais 

diversos produzidos nos grupos focais, entrevistas, oficinas e etc. 

 

[...] é difícil imaginar uma investigação de pesquisa social que não 

empregue – ou não possa empregar – imagens em algum momento da 

análise. Há, no entanto, numerosas variações da relação entre imagens e 

análise. Por exemplo, em pesquisa quantitativa, imagens como tabelas, 

gráficos de barra, diagramas, etc., tendem a surgir dela e são outra maneira 

de apresentar os resultados basicamente textuais ou numéricos dos dados, 

enquanto na pesquisa mais qualitativa, as imagens geralmente são os 

objetos de pesquisa e serão submetidas a algum tipo de análise. (BANKS, 

2009, p. 56). 

 

A partir do pensamento de Barbosa (2002) e Duarte Jr. (1998), discorreremos, na fase 

final da investigação, sobre a atuação do professor de Arte na escola rural/ribeirinha do 

distrito do Iata, observando os resultados dentro da educação estética, com construção dos 

saberes e fazeres no contexto do Ensino Fundamental. Tudo isso visa contribuir para 

reflexões sobre a construção de uma prática dialógica e mais efetiva no campo da formação 

e/ou atuação docente. 

 

Pesquisa bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica consistiu na identificação, coleta, seleção e sistematização de 

teses, dissertações, artigos de periódicos, livros específicos, entre outros materiais que 

abordam a temática foco desta investigação. 

A relevância do material bibliográfico nos permitiu atualização constante sobre os 

conhecimentos produzidos por grupos de pesquisas e/ou investigadores diversos. Amparados 

em Lima (2019), foi possível melhor entender a importância do repertório teórico-

metodológico para a produção de ciência. Desse modo, revisamos as propostas educativas 

em termos teóricos e, consequentemente, estabelecemos novas possibilidades no campo do 

fazer pedagógico, ou seja, na prática docente. 

O quadro de referências nos permitiu agrupar uma base de teorias importantes sobre 

a temática eixo que corresponde à prática de arte no contexto da escola rural/ribeirinha com 

os seguintes temas e autores: Duarte Jr. (1991), Porche (1982), Sacristan (1995) e outros. 

Tivemos também como base os debates fundantes sobre pesquisa bibliográfica referentes ao 
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banco de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)3. Contudo, 

para uma melhor compreensão da discussão a respeito da pesquisa bibliográfica, destacamos 

alguns aspectos, explanados abaixo, para o desenvolvimento da fundamentação teórica. 

No primeiro aspecto, utilizou-se a ideia de Arte-educação. Neste conceito, utilizamos 

Barbosa (2005) para a conceituação de Arte-educação. A referida autora apresenta uma 

abordagem triangular a qual implica a adoção de métodos para obtenção de conhecimentos 

críticos e reflexivos. Na concepção desta autora, a aprendizagem consiste na prática, 

apreciação e contextualização dos conhecimentos, valorizando o contexto sociocultural e as 

habilidades dos alunos. Duarte Jr. (1991) abordou importantes fundamentos estéticos da 

educação. 

 

Observação participante 

 

Segundo Lüdke e André (2017, p. 29), “[...] a observação possibilita um contato 

pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado, o que apresenta uma série de 

vantagens. Em primeiro lugar, a experiência direta é sem dúvida o melhor teste de verificação 

da ocorrência de determinado fenômeno. A observação é um instrumento que favorece a 

investigação porque, ao observar o fenômeno investigado, o pesquisador faz inferências com 

o conhecimento que já possui, podendo, também, “[...] recorrer aos conhecimentos e 

experiências pessoais como auxiliares no processo de compreensão e interpretação do 

fenômeno estudado” (LÜDKE; ANDRÉ, 2017, p. 30). Inicialmente, foram realizadas 

observações dos espaços físicos e comunicacionais existentes na escola, dos eventos e 

atividades desenvolvidos no contexto escolar, dentre outros.  

Quanto ao registro das observações, seguimos as orientações propostas por Lüdke e 

André (2017, p. 38): “[...] ao iniciar cada registro, o observador deve indicar o dia, a hora, o 

local da observação e o seu período de duração. Ao fazer as anotações, é igualmente útil 

deixar uma margem para codificação do material [...].”. 

No contexto da pesquisa, os sujeitos são professores que desenvolvem o trabalho 

educativo com a Arte. Os espaços físicos englobam, principalmente, a parte central do 

Distrito, a qual mantém preservados inúmeros elementos arquitetônicos, dentre eles também 

moradores que contam a história do local e dos protagonistas do passado e presente da Escola 

 
3
 Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/  

http://bdtd.ibict.br/vufind/
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Presidente Eurico Gaspar Dutra. Além disso, a escola está localizada nas proximidades das 

linhas de ferro da extinta Estrada de Ferro Madeira Mamoré (E.F.M.M) e das margens do rio 

Mamoré, local de beleza exuberante e de memórias histórico-afetivas. 

Vivências e imagens se converteram em diálogos e narrativas que trataram 

principalmente do processo de colonização e descolonização do distrito e dos povos que 

participaram da constituição da história, da memória, da cultura e das tradições daquele lugar.  

Para uma melhor compreensão do processo de formação histórico-cultural do lócus 

da pesquisa e do contexto escolar, foram realizados contatos com membros da comunidade 

escolar: professores, pais, alunos e moradores do distrito do Iata. 

 

Entrevistas 

 

As entrevistas foram realizadas com três professores de Arte da Escola com utilização 

de questões semiestruturadas. Para Lüdke e André (2017), na pesquisa-ação, a entrevista é 

um instrumento básico e eficiente para a coleta de dados. 

 

A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a 

captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com 

qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos. Uma 

entrevista bem-feita pode permitir o tratamento de assuntos de natureza 

estritamente pessoal e íntima, assim como temas de natureza complexa e de 

escolhas nitidamente individuais. (LÜDKE; ANDRÉ, 2017, p. 39). 

 

Os autores orientam que “ao lado do respeito pela cultura e pelos valores do 

entrevistado, o entrevistador tem que desenvolver uma grande capacidade de ouvir 

atentamente e de estimular o fluxo natural de informações por parte do entrevistado.” 

(LÜDKE; ANDRÉ, 2017, p. 44). 

As entrevistas, semiestruturadas, foram integradas com as práticas educativas, 

elaboradas com perguntas abertas e gravadas em áudio. Alguns dos eixos dos 

questionamentos foram: 

● Tempo de docência em sala de aula; 

● Anos que desenvolve a disciplina de arte nas escolas e há quantos anos foi atribuído 

à disciplina de arte no ensino fundamental; 

● Formação, desafio e relação com outras disciplinas; 

● Atividades desenvolvidas, contribuições e dificuldades enfrentadas. 
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A partir das entrevistas, foi possível identificar as atribuições no desenvolvimento do 

estudo da Arte em sala de aula ou no contexto do espaço escolar “[…] a Arte possibilita 

contato com o mundo e consigo mesmo. Permite que, por meio dela, se “[…] conheça e 

compreenda o contexto em que está inserida, bem como desenvolva conhecimentos 

artísticos, culturais e históricos.” (SILVEIRA, 2011, p. 13). 

 

Grupo focal 

 

A utilização da técnica de grupos focais permitiu restabelecer contatos e diálogos com 

os participantes da pesquisa. Para Gatti (2012), o trabalho com grupos focais oferece 

oportunidade para o desenvolvimento de teorização em campo, a partir dos registros. Essa 

técnica também favoreceu a teorização e a verificação ou testes de hipóteses prévias. Deste 

modo, para objetivar um melhor roteiro a ser utilizado em grupos focais, Gondim (2002) 

afirma que: 

 

[...] um roteiro é importante, mas sem ser confundido com um questionário. 

Um bom roteiro é aquele que não permite um aprofundamento progressivo 

(técnica do funil), mas também a fluidez da discussão sem que o moderador 

precise intervir muitas vezes. (GONDIM, 2002, p. 6). 

 

Neste aspecto, o roteiro permitiu um aprofundamento no foco da investigação a partir 

dos diálogos com 3 (três) professores, visto que se estabelece uma relação dialógica e de 

afinidade com os assuntos. 

 

Caderno de campo 

 

Utilizaremos o caderno de campo para o registro das diversas atividades na escola, 

por ser um elemento fundamental para a descrição e a organização das práticas de vivências 

que apareceram diante da realidade investigada. O caderno de campo ou diário de campo é 

empregado como um modo de apresentação e de organização das narrativas dos sujeitos. 

Sobre este aspecto, Araújo et al. (2013) asseveram que: 
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O diário também é utilizado para retratar os procedimentos de análise do 

material empírico, as reflexões dos pesquisadores e as decisões na 

condução da pesquisa; portanto ele evidencia os acontecimentos em 

pesquisa do delineamento inicial de cada estudo ao seu término. (ARAÚJO 

et al., 2013, p. 54). 

 

O diário de campo é uma importante “ferramenta” que permite anotar parte das ações 

do contexto investigado. 

 

Além de ser utilizado como instrumento reflexivo para o pesquisador, o 

gênero diário é, em geral, utilizado como forma de conhecer o vivido dos 

atores pesquisados, quando a problemática da pesquisa aponta para a 

apreensão dos significados que os atores sociais dão à situação vivida. O 

diário é um dispositivo na investigação, pelo seu caráter subjetivo, 

intimista. (MACEDO, 2010, p. 134). 

 

Diante da ideia de conhecer o vivido dos atores, sejam eles professores, alunos ou 

comunidade, o diário é um elemento significativo que permite observar e aprender realidades 

de modo que, ao captar uma fala, um sinal, uma determinada situação, envolve-se o campo 

da observação participante. 

Bogdan e Biklen (1994) destacam que, por meio do diário, registra-se o que se ouve, 

vê, sente e se experiencia durante a fase de coleta no campo da pesquisa. Deste modo, a 

memória passa a ser um componente fundamental para que se possa armazenar as 

informações provenientes das percepções e sensações relacionadas aos sentidos, como as 

expressões, os gestos faciais e corporais nos espaços territoriais em que o pesquisador está 

envolvido. 

 

Oficinas 

 

Em relação às oficinas de Artes, as atividades foram planejadas com os professores de 

Artes, que direcionaram temas a partir das entrevistas, do grupo focal e das observações no 

caderno de campo. Foi possível a realização das dinâmicas e a elaboração de materiais 

didático-pedagógicos a partir das afinidades dos colegas professores. Esse processo 

sintetizou parte das experiências, os resultados de suas práticas cotidianas e as realidades no 

contexto da escola no Iata. 

As oficinas desenvolvidas permitiram melhor entender os contextos das atividades 



24 
 

práticas e teóricas dos docentes. Foram abordadas temáticas sobre desenhos com pinturas, 

modelagem em argila, pintura em murais e Lad Art – Arte contemporânea. 

 

Seções 

 

A pesquisa apresentada nesta dissertação está estruturada em seis seções: a primeira 

aponta a introdução desse estudo, sua importância, suas contribuições para melhor 

desenvolver o ensino e a aprendizagem da Arte nas escolas, sobretudo na comunidade Iata, 

localizada em Guajará-Mirim, no estado de Rondônia, Brasil. Aborda a proposição 

metodológica e as técnicas de pesquisa utilizadas.  

Já a segunda seção trata dos diálogos teóricos sobre Arte e Educação, importantes 

discussões de autores que fundamentaram a investigação.  

Na terceira seção, apresentamos algumas características vinculadas ao lócus da 

investigação bem como algumas especificidades da escola pesquisada.  

A quarta seção assinala parte das atividades de campo realizadas em conjunto com 

professores e alunos.  

A quinta seção trata das oficinas realizadas e o processo de captação de dados para a 

elaboração do produto da Pesquisa-Ação na escola rural/ribeirinha, ou seja, a cartilha 

intitulada A arte nos trilhos do Iata.  

A última constitui-se das considerações finais, na qual retomamos os principais 

aspectos que envolveram a pesquisa. 
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2 DIÁLOGOS TEÓRICOS 

 

A arte é a contemplação: é o prazer do espírito que penetra a 

Natureza e descobre que ela também tem uma alma. É 

a missão mais sublime do Homem, pois é o exercício 

do pensamento que busca compreender o Universo e 

fazer com que os outros o compreendam. 

(Auguste Rodin) 

 

 Nesta seção, tratamos do referencial teórico que adotamos para a construção dessa 

pesquisa. Apresentamos importantes teóricos e conceitos vinculados às duas temáticas eixo: 

Educação e Arte. Sabemos que a utilização de conceitos ou constructos pertencentes a teorias 

variadas merece cuidado. Discorreremos sobre aspectos relacionados à História da Arte e 

estabeleceremos diálogos sobre a Arte e a Educação.  

  Sabemos que a história da Arte é constituída por diversos povos, artistas e 

manifestações culturais que, em alguns casos, podem ganhar o suporte que corresponde às 

páginas dos livros. Tais expressões foram desenvolvidas em estudos da arte, possibilitando a 

compreensão dos tempos, dos espaços e das sociedades em contextos diversos. As 

compreensões de manifestações e características de época nos proporcionaram uma 

interpretação da leitura estética ampliada. 

 

2.1 História da Arte 

 

 A História da Arte que aprendemos em muitos livros didáticos, nos documentários 

sobre a temática, há muito tempo, possui uma cronologia verticalizada, que traduz os valores 

da classe dominante, a qual deixou registros e se encantou pelas histórias das elites 

patrocinadoras: os reis, os mecenas, os clérigos e as pessoas com poder aquisitivo. Em geral, 

essas produções artísticas tradicionais das academias eurocêntricas ressaltam valores 

eruditos, que diferem das artes populares e tribais nas particularidades e valorizações da 

cultura popular.  

 Para o autor e filósofo Benjamim (1985), a destruição da aura a partir da perda da 

função ritualística da arte é vista como um fato no mínimo importante e decisivo no processo 

histórico da arte: 
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[...] tal como um ritual secularizado – através do culto dedicado à beleza, 

mesmo sobre as formas mais profanas. Aparecido na época da renascença, 

esse culto da beleza, predominante no decorrer de três séculos, guarda hoje 

a marca reconhecível dessa origem, a despeito do primeiro abalo que sofreu 

desde então. (BENJAMIN, 1985, p. 10). 

 

A arte clássica sempre esteve associada ao crivo da visão de uma elite cultural, 

enquanto as artes populares, ligadas a ações artesanais ou Naif, ingênuas ou primitivas, eram 

associadas às classes desprivilegiadas de cultura. Isso ocorria no entendimento de quem se 

achava culto, devido à dificuldade de acesso a um conhecimento formal, que condizia a uma 

realidade mais urbana e capitalista no controle e dominação do poder sobre outras pessoas e 

postos de hierarquia como status social. Os valores estéticos de grande significado sempre 

foram relacionados ao acesso de bens de consumo, agregando conhecimentos, técnicas de 

produção sofisticada e limitada como restrição de algumas obras e até oficinas ao acesso das 

camadas populares.  

Para aquele que tem o templo de adoração com maior ornamentação, maior número 

de esculturas sagradas, acesso à junção visual, música e alimento como oferta aos prazeres, 

as artes ainda possuem essa associação ritual de templos, ligada a casas de pessoas com 

condições financeiras de acesso a bens materiais e imateriais. Por outro lado, há espaços onde 

o objeto ou elemento se torna raro, escasso, fazendo com que poucos consigam ter o domínio 

de tal privilégio. 

A arte, até no princípio da Grécia antiga, fazia parte do cotidiano e da vida dos 

atenienses e gregos e não possuía um valor capitalista que a diferenciava de nossos indígenas 

– que também enxergam a arte de forma natural e contextualizada, como parte do cotidiano. 

Tanto é que a vitória de um determinado esporte era premiada com um vaso decorado ou 

uma coroa de folha de louros. A mudança começa a ocorrer na Roma antiga com os Tiranos 

no poder e a ostentação da riqueza, com valorizações individuais que promoviam um 

diferencial em relação à outra cultura bárbara e tribal. 

A riqueza estava associada ao luxo, aos centros urbanos de grandes Templos e Pontes, 

a Roupas vindas do Oriente, à alimentação diferenciada no contexto das conquistas, ao 

comércio que se espalha. Após a queda da Idade Média, o retorno da arte com a cultura e 

pensamento dos antigos romanos da cultura Clássica, inicia-se a Idade Moderna, marcada 

pelo começo do capitalismo e o período de transição do Gótico ao Renascimento e Barroco. 

Esse período não muda se observarmos as especulações e valorizações por mecenas e a 

indústria cultural de nossa era contemporânea a qual Adorno e Horkheimer (1985, p. 118) 

mencionam: "[...] a indústria cultural está corrompida, mas não como uma Babilônia do 
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pecado, e sim como catedral do divertimento de alto nível".  

Outro período de destaque nas Artes Plásticas virá com toda pompa na França com 

os Salões Parisienses. Após este período intenso de Vanguardas com a segunda Guerra 

Mundial, o cenário modifica-se com Nova York, nos Estados Unidos; a américa acolhe os 

artistas perseguidos, as artes têm temas relacionados ao consumo e há o rompimento com o 

sagrado, que surge com Duchamp e Man Ray. O estilo de vida americano se populariza 

(american way of life), principalmente nas obras de Andy Warol, Peter Blake e Roy 

Lichtenstein, entre outros na Pop Arte e correntes pós-modernas.   

Hoje em dia, notamos o interesse de um público de apreciadores de imagens focados 

em outras telas, a de celulares, com propagandas, imagens, vídeos, memes, informações, etc. 

A História da Arte acompanha alguns valores da sociedade dominante e, muitas 

vezes, quanto ao desenvolvimento do ser humano, é norteada pela ideia de civilização urbana. 

Devido ao tempo de cada geração, alguns críticos e pensadores da arte costumam dividir a 

História da Arte em períodos, os quais são marcados por acontecimentos sociais ou 

especificamente traços particulares de um momento de produção em técnicas ou temáticas, 

com referenciais. Nestes se verificam variadas e específicas formas de fazeres, ações 

produtivas selecionadas de algumas civilizações ao longo da história humana, deixando 

outros estilos por não ainda fazerem parte do interesse subjetivo de autores ou patrocinadores, 

em defesa de uma transformação que atinja a massa. A estagnação é algo que faz parte da 

humanidade como protelação de avanços que, muitas vezes, requerem sinergia para buscas 

associadas; com isso, há também o risco de desgastes. 

Mesmo que esteja presente nas ementas, a arte dos povos indígenas, afro-brasileiros 

ou africanos, indianos, chineses, bolivianos de fronteira não tem ainda materiais didáticos 

suficientes nem pesquisadores que tenham sido contemplados pelo Ministério da Educação 

(MEC) para possibilitar o acesso. Também não há investimento para que educadores tenham 

tempo e disponibilidade financeira para criar materiais de arte para suas realidades a serem 

publicados. 

Outro fator são as atuais metodologias para o ensino da arte; muitos livros didáticos 

acabam por “engessar” leituras das imagens, num olhar muitas vezes fora do contexto da 

realidade dos educandos e educadores. Isso não significa que muitos não tenham a 

capacidade de fazer a leitura de seu espaço, mas de fazer conexão e significação pessoal com 

a realidade e o interesse de ambos no ensino aprendizado de arte. Acredito que dentro da 

realidade de uma escola rural, ribeirinha, num espaço de fronteira, muitas coisas podem ser 

trabalhadas, mas para isso deve ter sentido o fazer, para que se criem relações com a 
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individualidade e a coletividade dos alunos, professores e comunidade.  

A arte é uma construção simbólica de valores que, no processo tecnológico, concatena 

o mundo no qual vivemos ao universo em que pensamos, numa ponte de ambientes das 

sinapses entre o sensível e o inteligível, não de simples informação (o que a torna vazia e 

conteudista), mas de significação do real introspectivo e expansivo como sentido no tempo 

de aprendizagem que pode fazer links com vivências ou situações. 

Segundo Coli (2007, p. 8), a “[...] arte são certas manifestações da atividade humana 

diante das quais nosso sentimento é admirativo, isto é: nossa cultura possui uma noção que 

denomina solidamente algumas de suas atividades e as privilegia.”. 

Um dos temas iniciais em história da arte, pelos registros arqueológicos estudados 

cientificamente na Antropologia, é a Arte Pré-Histórica, conhecida como Arte Rupestre ou 

Arte dos períodos Paleolítico, Mesolítico ou Neolítico. A caracterização desses períodos 

depende da contextualização histórico-social, ou seja, do desenvolvimento e domínio de 

técnicas ligadas a transformações de interesse sobre a natureza com tecnologias produzidas, 

a roda de tração, que possibilitou maior mobilidade, controle do fogo do alimento até a 

Revolução Industrial com fundição de metais, avanços com a corrida Tecnológica em 

períodos de Guerras e hoje o acesso à comunicação virtual mais abrangente. 

A história da arte se estrutura ou vincula nas diversas observações das linguagens, 

das culturas e pessoas, de materialidades expressivas relacionadas ao convívio e sua 

historicidade. A arte moderna ou pós-moderna traz inúmeras possibilidades para 

conhecermos e respeitarmos produções de características que exploram semioses de 

linguagens e contribuições de formas diferentes para criação de novos estilos. 

Não podemos definir na arte contemporânea sua síntese somente pelo conceito de 

belo, pois é possível observar experimentações para instigar novos limites, espaços, interiores 

na provocação de ideias e reflexões de imagens, mesclas e/ou fusões de expressões que 

vinculam as tecnologias aos meios de abordagens críticos socioambientais globalizados e 

regionais. A arte neste sentido precisa de estudos mais reflexivos; é preciso saber ler não só 

um texto que demanda diversas interpretações. Podemos ver isto em livros religiosos e na 

educação, com melhor exploração de leituras visuais e de falas dos sujeitos. Essa reflexão 

possui um caráter mais abrangente, que desconstrói valores para proporcionar a criação de 

outros. 

A arte deve estimular tanto docentes quanto discentes e a comunidade escolar para 

pensar, interagir com as produções internas, emancipando conhecimentos sobre a diversidade 

de pensamento e de materialização das ações além de mera contemplação. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/arte-pre-historia.htm
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Todo processo que leva os artistas do Impressionismo a sair dos espaços fechados de 

pintura com luzes artificiais e sombrias das academias veio sendo construído muito antes. 

Observamos no Romantismo, com o pintor Inglês Willian Turner e tantos outros que deixam 

pinceladas expressivas, o rompimento com o rigor Neoclássico, trazendo também a proposta 

da Escola de Barbizon (1830-1870), inspirada pelo artista paisagista de cenas rurais John 

Constable. Esse estilo rompe com as idealizações acadêmicas, trazendo, também, influências 

de culturas que até então eram consideradas exóticas e distantes, como o japonismo no 

contexto de mudanças estéticas na Europa e a tecnologia com cortes das fotografias 

instantâneas no plano das artes plásticas.  

Os diferenciais ópticos possibilitaram analisar a luz e a pigmentação junto a estudo 

de cores com o artista Eugene Delacroix, possibilitando a compreensão dos pixels nas obras 

neoimpressionistas do pontilhismo, que resultaram no entendimento, pelos engenheiros e 

programadores, das imagens de telas em computadores, televisores e celulares. 

A Pop Arte possibilitou o desenvolvimento de atividades com o uso de projetor e de 

cores primárias associadas ao consumo de produtos vistos em supermercados, estamparias, 

propagandas ou noticiários que chamam atenção do público, fortalecendo estéticas sensoriais 

emotivas, vivas nas temáticas de elementos do dia a dia capitalista da sociedade, que também 

utiliza a cromoterapia como meio atrativo de consumo para o cenário das artes plásticas. 

As performances artísticas favorecem o entendimento do corpo em forma de 

expressão e a Instalação artística possibilita o trânsito dos espectadores dentro de obras, o 

que até então era impossível numa visão cheia de regras, que cegava a época dos cenários 

artísticos de cultos com a cultura Egípcia, Indiana, pré-cabraliana ou da Idade Média com as 

construções interagindo, trazendo sensações como audição, tato, olfato, audição e até paladar 

na magia de apreciações.  

A Land Art, movimento artístico pautado na fusão da natureza com a arte, traduzido 

do inglês “Arte da Terra” tem como principal característica a utilização de recursos 

provenientes da própria natureza para o desenvolvimento do produto artístico. Este requisito 

facilita, dentro de leituras do universo da arte, que os alunos, professores e a comunidade se 

integrem nas reflexões, conexões, comparações, antíteses, paradoxos, proporcionando 

significados e aumentando cognitivamente a valorização do indivíduo e seu meio. 

Esses estilos possibilitaram, também, a compreensão das produções artístico-culturais 

da década de 1950 até hoje em dia, em notícias de Bienal ou eventos culturais que são 

transmitidos nos noticiários. 

Outros temas também estão inseridos no campo da História da Arte, que possibilitam 
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entendermos as Vanguardas e o surrealismo da década de 1920. Isso está presente em filmes 

de ficção científica, obras de figuras antropozoomórficas e compreende o moderno das 

tecnologias com o cinema, em filmes como o Avatar, Homem-Aranha e tantos outros. Nas 

fusões criativas e voláteis, esses filmes atraem o imaginário da fantasia, desde a magia da 

antiguidade com sobrenaturalidades. 

Todos esses processos partem de observações, construções e desconstruções, 

valorizando os efeitos e meios de interferências, que modificam o olhar tradicional 

acadêmico, valorizando, também, criatividade e originalidade das expressões para 

potencializar as liberdades e o encorajamento de novas experiências e sensações. 

A Arte possui diversas definições; até nos dicionários não temos uma definição única, 

associada por sua complexidade de construção vinculada às habilidades ou técnicas e aos 

resultados que emergem do exercício da produção, apreciação e potencialização da 

criatividade pela imersão significativa antropológica no tempo e espaço das culturas. Tais 

transformações internalizadas produzem concepções filosóficas da estética, termo grego 

aisthetiké, que significa “aquele que nota, que percebe”. Dentro desta observação de coletas 

dos entrevistados, foi possível perceber que não houve uma formulada resposta objetiva, mas 

foi mencionada a sensibilidade que está na percepção das sensações mágicas entre os 

estudantes, no olhar do professor, projetado aos encantamentos de conhecimentos 

vivenciados que envolvem a misticidade cultural.  

A Arte, segundo Stori (2003, p. 16), “[...], é o elemento necessário para a união do 

indivíduo com o seu universo, capacitando-o a identificar-se com a vida dos outros e a 

incorporar em si aquilo que ele não é, mas tem possibilidade de ser”. 

A humanidade, através de suas diversas expressões, principalmente as expressões 

artísticas, possui condições de criar e reconstruir aquilo que é de extrema importância para 

validação de sua existência aliada a cuidados e valores de significados pela comunicação. 

Registrar significa ser visto através do outro, ser ouvido, ser entendido e, portanto, 

interpretado na valorização enquanto pessoa, dotado de habilidades, inteligência, diferença 

como pensamento individual ou identidade coletiva, tendo condições auto-perceptivas dentro 

das relações sociolinguísticas e antropológicas no sentido filosófico e político de 

manifestação da vontade. 

Para Duarte Jr. (1988, p. 106), “O homem utiliza a linguagem para ordenar e significar 

o mundo, mas ela condiciona sua percepção e seu pensamento”. A arte como registro nos 

mostra a existência de uma época ou cultura que entendemos dentro dos pensamentos de 

valores e crenças de forma científica, filosófica, religiosa ou estética. Só conhecendo e 
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investigando, compreenderemos as transformações ocorridas ao longo da história, até os 

nossos dias e, dentro destas produções, quais resultados estão inseridos na linha do tempo 

histórico. Portanto, ao analisá-las, podemos ter melhor suporte para compreender e respeitar 

as produções contemporâneas que tanto nos fazem questionar o que é arte. 

A arte constitui necessidades básicas do homem em se comunicar e expressar de 

diversas maneiras dentro da comunicação e linguagem, através da música, danças, 

representações e rituais. Ela é libertadora, pois tem o poder de acalmar os incomodados e 

tensionar os acomodados, numa relação de corpo e mente, um conceito bipolarizado.  

Para Bello (2002, p. 2), “[...] a arte é uma forma de produção e reprodução cultural 

que só pode ser compreendida dentro do contexto e dos interesses de suas culturas de origem 

e apreciação”. A arte é o reflexo de uma sociedade, por isso precisamos estar atentos às 

manifestações artísticas atuais para entender, refletir e analisar criticamente o nosso 

cotidiano, sempre buscando no passado o sentido da evolução humana, lembrando que a 

história é feita de pessoas e registros. A maioria dos registros são comunicações que estão na 

essência da arte, a exemplo de literatura, pinturas, arquiteturas, onde podemos fazer 

perguntas até mesmo para um prédio histórico, monumento escultórico, paredes e telas em 

tecido ou mesmo virtuais. Neste sentido, as diversas produções artísticas, mais do que refletir 

a sociedade, refletem os indivíduos e suas relações com a natureza externa e interna, 

consistindo na representação e na organização do real. 

 

2.2 Arte e Educação 

 

As pesquisas e os estudos desenvolvidos por Barbosa (2005) provêm de contextos e 

inter-relações da História da Arte com outras áreas do conhecimento. 

 

A arte pode abrir feridas sociais e revelar aspectos que provoquem conflitos 

[...]. É responsabilidade do professorado ajudar os estudantes a perceber 

que o conflito é parte integrante da vida, que manejar o conflito é sempre 

um desafio, mas que a compreensão e a resolução dele podem se encontrar 

por meio da paciência, da flexibilidade, da tolerância e da razão crítica. 

(BARBOSA, 2005, p. 204). 

 

Corroborando as ideias de Barbosa (2005), Bosi (1992, p. 13) afirma que: “a Arte é 

construção [...]. A arte é um fazer. A arte é um conjunto de atos pelos quais se muda a forma, 

se transforma a matéria oferecida pela natureza e pela cultura.”. O referido autor também 
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afirma que: “A arte é uma produção; logo, supõe trabalho. Movimento que arranca o ser do 

não ser” (BOSI, 1992, p. 13). 

Assim, a arte nos proporciona um entendimento de mundo mais significativo na 

amplitude de viver. Ela é um meio de expressão que vem da comunicação entre as pessoas e 

os espaços que elas observam e vivem, nos dando subsídios para compreender melhor a vida 

e nos proporcionando a união da nossa racionalidade com a nossa emoção. 

Sobre a compreensão da história da arte e da arte no campo da educação, destacamos 

que esse processo pode revelar tensões sociais, mas também pode favorecer o enfrentamento 

de preconceitos e a promoção do multiculturalismo, possibilitando confrontos para se quebrar 

os medos e interesses para superar. 

Sobre esse aspecto, podemos apresentar, de forma ilustrativa, exemplos de artistas 

que superaram obstáculos e limitações a partir do fazer artístico, mas não vem a ser uma regra 

tal superação; todos estes artistas abaixo citados possuem alguém na família com força 

motivacional e condição financeira ou política de influência social. São eles: o brasileiro 

Antônio Francisco Lisboa, conhecido pela forma depreciativa (que hoje ressoa como 

bullying) “Aleijadinho”; filho de uma escrava alforriada e de um escultor mestre de obras, 

superou as limitações físicas de sua doença com vasto legado de obras que ainda estão sendo 

catalogadas. O escritor Joaquim Maria Machado de Assis, filho de mãe lavadeira e pai mestre 

de obras e arquiteto, descendente de negros numa sociedade ainda regada de racismo, 

produziu obras literárias e poéticas, libertando-se das amarras e do ódio de uma sociedade 

colonizadora e tornando-se o maior escritor de todos os tempos. 

A artista plástica Anita Malfati possuía problema de atrofia congênita nos braços e 

mãos. Com o poder da arte e estímulos para vencer o julgamento cruel da sociedade nos pré-

julgamentos pelas aparências, alcança sucesso e reconhecimento, mas mesmo assim tem uma 

vida fechada; ficamos imaginando como seria sua vida se não tivesse a arte como 

companheira. A artista Tarsila do Amaral enfrentou ferrenhas críticas moralistas por ter se 

separado diversas vezes, mas venceu os preconceitos de uma sociedade machista, 

consagrando sua obra “Abaporu” (1928) como um símbolo iconográfico nacional e tornando-

se, como artista mulher, também, um ícone internacional. Leonardo Da Vinci e Michelângelo 

Bunorroti tiveram problemas relacionados à estrutura familiar, assim como os pintores 

Salvador Dalí, Francis Bacon, Andy Warol. Esses são cantores e atores que conseguiram 

romper preconceitos depois do resultado consolidado pela arte, superando os problemas da 

rejeição familiar devido a suas opções sexuais. Tais exemplos são só uma das pontas de 

diversos icebergs na sociedade em que a Arte possibilitou sensibilidade e reconhecimento 
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das capacidades e importâncias do ser humano. 

Existem certas resistências ainda com relação ao ensino formal de arte nas escolas 

por parte dos governantes, principalmente por ser a arte vinculada à ideia de emancipar 

pessoas, possibilitar liberdade de ações e dinâmicas que fogem do natural controle 

conservador. 

A arte tem um caráter de identidade móvel e muitas vezes ultrapassa a questão 

tradicional do ensino, pois cultura e arte são completamente diferentes. Ou seja, a cultura 

está ligada à transmissão de conhecimentos pré-estabelecidos e a arte possui tendência, na 

contemporaneidade, de fazer releitura do mundo, de forma crítica e conceitual, mediante as 

infinitas informações e estímulos sensoriais que dão vazão a temas transversais e horizontais, 

possibilitando diálogos. Com isso, manifestações que questionam valores além dos métodos 

artesanais de ensino cobram o que é das linguagens e da comunicação: a constante 

mobilidade para não estagnar mentes e corpos. 

O mundo está em grande fase de desenvolvimento e transformação e a arte faz parte 

deste processo; não se deve deixar de lado tudo aquilo que se viveu e aprendeu no decorrer 

da história da arte e sim aproveitar o seu conteúdo, buscando outros meios de se fazer arte 

em sua pluralidade. Vale ressaltar que, dentro ou fora do espaço educativo, o significado da 

palavra “arte” é bastante amplo, pois abrange muitas áreas do cotidiano, sendo ela símbolo 

indispensável para o desenvolvimento do ser humano. 

Os seres humanos são capazes de criar não somente objetos, mas conceitos que, 

dependendo da sua “evolução”, chegam a causar muitas provocações no meio social e, 

mesmo assim, não são suficientes para se ter uma resposta definitiva. A arte é uma fonte 

inesgotável de sensações a partir da qual o indivíduo se expressa e obtém conhecimentos, o 

que se pode afirmar é que a arte é mais uma das maneiras que temos para nos expressarmos 

quando outros meios já não nos estimulam cognitivamente. 

Para Janson, H. e Janson, A. (1996, p. 7), “[...] a arte tem sido considerada um diálogo 

visual, pois encerra tão claramente como se ela estivesse falando conosco, embora o objeto 

em si seja mudo”. A arte é uma forma diferenciada que usamos para entender o universo, 

sendo uma maneira de construir informações sobre este. 

O ser humano vive a arte no seu cotidiano, cada um à sua maneira: uns se utilizam 

dela por questões de sobrevivência, outros pela satisfação individual como meio de diversão, 

terapia e até mesmo como uma forma de descoberta do mundo. A arte não é voltada somente 

para a pintura e a um grupo de classe privilegiada; ela é contida e está em vários espaços, 

principalmente no movimento popular que, a cada dia, constrói novas técnicas de expressão 
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artística. 

O homem, por meio de seu trabalho, constrói utensílios e ferramentas de diversas 

técnicas para facilitar a sua sobrevivência, com isso, expressa seu pensamento, suas crenças 

e esperanças materializadas em desenhos, pinturas, esculturas, danças e ritmos musicais 

como forma de se comunicar. 

As linguagens artísticas estão enraizadas em todas as culturas, em cada canto do 

mundo e podemos notar que elas possuem vários sentidos e significados. Portanto, é muito 

difícil interpretar ou conceituar arte. As manifestações das linguagens artísticas, as 

representações e construções têm os mesmos conceitos de arte em qualquer povo que a 

manifeste, mas a concepção de artista e obras dependerá muito de suas funções distintas e 

conceitos próprios da vida entre os povos a qual pertencem com seu jeito de pensar e sua 

maneira de desenvolver no processo histórico e de relações interpessoais. 

Para compreendermos um pouco mais a disciplina de arte na educação, faremos uma 

breve contextualização histórica. 

Segundo Barbosa (2002), Rosa (2005) e Biasoli (1999), na década de 1970, a LDB 

5.692/71 instituiu a obrigatoriedade da Educação Artística na Educação Básica. As aulas 

eram consideradas como atividade e não como disciplina. Tal obrigatoriedade fez surgir uma 

demanda educacional que precisava ser suprida. A solução para tal demanda foi a criação de 

licenciaturas de curta duração (dois anos) com formação polivalente, que foi a Educação 

Artística. No entanto, esses cursos geram um conhecimento superficial em todas as 

linguagens artísticas, o que era realçado pelo processo aligeirado de formação e pela 

complexidade de cada linguagem artística. Na década de 1980, surgiram movimentos, 

manifestações e associações de arte e educadores tentando acabar com os cursos polivalentes, 

assim como transformá-los em cursos de licenciatura plena, com uma formação de no 

mínimo quatro anos em uma única linguagem. 

A partir da LDB 9.394/96, os movimentos em favor da Arte na Educação surtem 

efeito, pois a atual legislação altera a nomenclatura “Educação Artística” para “Arte” e 

também a palavra “atividade” por “disciplina”. Essa mesma legislação institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 

Existe certo preconceito ainda com relação ao ensino da Arte formal em sala de aula, 

principalmente por ser vinculada à ideia de liberdade de ações e dinâmicas que fogem do 

natural controle, visto que a Arte tem um caráter de identidade móvel. O mundo está em fase 

de desenvolvimento e transformação e a Arte faz parte deste processo, portanto, não se deve 

desprezar tudo aquilo que se viveu e aprendeu no decorrer da história da Arte e sim aproveitar 
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o seu conteúdo, buscando outros meios de se fazer arte em sua pluralidade. 

A grande massa tecnológica que vem se apresentando no cotidiano trouxe consigo 

contextos importantes que podem contribuir para o ensino da Arte, levando em consideração 

o interesse de jovens e adultos pelas redes midiáticas. De acordo com os PCN (BRASIL, 

1997), o intuito do processo de ensino e aprendizagem de Arte é, assim, o de capacitar os 

estudantes a humanizarem-se, tornando-se cidadãos, sensíveis, estéticos, reflexivos, criativos 

e responsáveis, no coletivo, lutando por mais qualidade cultural na vida dos grupos e das 

cidades, com ética e respeito pela diversidade. 

O ensino de Arte pode oferecer mudanças positivas nos sujeitos como, por exemplo, 

cooperando para assimilação dos conteúdos. A Arte oferece elementos adequados de 

contributo na didática do educador, possibilitando que o aluno possa continuar a refletir, 

dialogar e agir nos diversos cotidianos. 

Ao tratarmos da Arte, muitas vezes percebemos a possível depreciação dessa 

disciplina na escola básica de ensino formal. Assevera-se que a disciplina de Arte se encontra 

nos currículos das escolas, mas não recebe a devida valorização na grade curricular. 

Outra tentativa de melhoria do ensino de Arte na escola foi a inserção do livro 

didático, que aconteceu de forma mais intensa ao final da década de 1980. Por sua vez, o 

livro didático foi trazido ao cenário da escola e tratado como um manual a ser seguido. Sobre 

essa característica de ensino, Aguiar (1980) afirma que o principal objetivo da inserção do 

livro didático foi conferir um aspecto mais aplicado da informação. Até então, as aulas eram 

mais de teoria, mas, a partir disso, passou-se a exigir uma maior relação com o aspecto prático 

das relações de vivências e reconhecimentos culturais. 

Observa-se que, na maioria dos livros didáticos, não há uma completude de 

conhecimento da extensa e vasta história das Artes. Contudo, há que se ressaltar, segundo 

argumentações de Aguiar (1980), que o livro didático, apesar de buscar uma contextualização 

do ensino, não deve esgotar em si todas as possibilidades do trabalho na área de Artes; antes 

disso é só mais um recurso a ser utilizado pelo professor e não o único. 

Além dos problemas sobre o livro didático, percebemos que o fechamento das escolas 

rurais afeta o acesso à educação e interesse na capacitação formal. Segundo o relatório 

Iniciativa Global pelas crianças fora da escola, lançado em 2012 pelo Fundo das Nações 

Unidas para Infância (UNICEF), em dez anos, 37 mil escolas rurais foram fechadas no Brasil. 

Temos presenciado, ultimamente, uma atenção sobre a Arte, tanto de forma positiva, 

destacando filmes de artistas e diretores brasileiros, quanto negativas, quando observamos 

grandes patrimônios públicos arquitetônicos nacionais ou internacionais sendo destruídos, 
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censuras sobre a Arte Contemporânea com temas ligados à religiosidade ou ao sexo que 

fazem parte da humanidade. Estes temas, para quem entende de História da Arte, não 

surpreendem com as expressões, que já foram vistas em Bosch, Sandro Botticelli, Manet, 

Courbet e tantos outros artistas; isso não muda a opinião ou cria inferência a ponto de 

censurar o pensamento humano que é livre e possui o desejo de romper e mexer com as 

pessoas se expressando ou manifestando. 

A interpretação de grupos conservadores sem o conhecimento que traz a reflexão – 

após observarmos os bombardeios sensacionalistas midiáticos, nada compreensivos com a 

proposta do artista René Magritte e de Marcel Duchamp no movimento Dadaísta ou 

Surrealista das Vanguardas – despertaram para a dissociação ou associação da arte com a 

realidade nas representações, na desconstrução de “ismos” com a antiarte, a arte conceitual 

que, através das ideias criativas, ampliou os estilos e movimentos da era pós-moderna ou 

contemporânea. 

A arte deve ser mais acessível; a escola ainda é o espaço de acesso, o sagrado e 

distante de Museus e Galerias é reservado muitas vezes a uma elite, mas precisa ser 

democratizado com mais investimentos. 

Segundo Comparato (1983), do ponto de vista dos professores, durante muito tempo 

as imagens foram alvos de grande desconfiança, tendo como alegação que estas despertavam 

argumentações e incitavam conflitos. Atualmente, fazer o uso de imagens em sala de aula é 

analisado com alguns propósitos: “[...] se é própria para produzir argumentação, a imagem é 

notável para intensificar o ethos e o pathos [...]” (COMPARATO, 1983, p. 15). Ethos 

significa a ética e a moral e pathos o drama humano, a vida, a ação, o conflito do dia a dia 

gerando acontecimentos. 

Por isso, veremos muitos questionamentos sobre as obras artísticas com releituras ou 

liberdades de expressão; até que ponto as obras de arte podem se tornar formas e imagens 

que podem ser discutidas e apreciadas reflexivamente num contexto de espaço público? 

A produção artística nos espaços escolares com intervenções possui uma certa 

“magia” e é nessa fase de interação, onde antes não existia e agora encontra espaço, que a 

importância da obra de arte e os espetáculos de forma comum saem do lugar reservado à 

ideia de objeto de culto, determinado pela sua aproximação, sua visibilidade, seu não 

ocultamento aos olhos dos homens, que podem admirá-las além das raras ocasiões especiais 

comemorativas e decorativas, mas com expressões de criticidade, ousadia e criatividade. Isso 

ocorre somente na medida em que “[...] as obras de arte se emancipam do seu uso ritual, 

aumentam as ocasiões para que elas sejam expostas [...]” (BENJAMIM, 1985, p. 172-173). 
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2.3 Mapeamento dos termos “professores de arte” e “escola rural” a partir da BDTD 

 

O mapeamento das palavras-chave “escola rural”, “professor de arte”, “arte rural” e 

“prática do professor”, entre outras, compreendeu o período de 2009 a 2017, e demonstrou 

que ainda são necessárias mais produções de pesquisas científicas sociais em relação às 

práticas pedagógicas de arte em contextos rurais. 

Este tipo de pesquisa traz à comunidade científica grande contribuição ao demonstrar 

produções nas áreas do conhecimento de relevância, possibilitando a ampliação científico-

social do tema e o fortalecimento de soluções e desafios do trabalho didático na educação. 

Realizamos pesquisa dentro do banco de dados da Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD); o objetivo foi identificar as pesquisa que possuem abordagens 

que se aproximam da temática sobre O fazer do professor de Arte no contexto de uma escola 

rural. Consultamos as palavras “escola rural” e o resultado foi o montante de 3.002 

trabalhos científicos entre teses e dissertações. Já sobre as palavras-chave “professor de 

arte”, apareceram 1.799 pesquisas. 

Com as palavras “arte rural”, apareceram 340 pesquisas; incluindo a palavra 

“professor”, surgiram nestas 3 palavras (arte rural professor) 90 resultados e trocando 

“professor” pela palavra “docente”, foram encontrados 43 resultados. Isso mostra que o 

termo “rural”, em relação ao termo “campo”, e o termo “professor” ainda são vigentes nos 

títulos das pesquisas atuais. As buscas com as palavras “prática do professor” em relação 

ao “fazer do professor” foram bem amplas, resultando em 10.575 pesquisas. 

As vantagens em delimitar tais buscas viabilizaram ao pesquisador incluir um 

detalhamento da busca para maior precisão em recuperar e investigar documentos a serem 

consultados na base de dados. As palavras “práticas dos educadores na escola rural” 

possibilitaram 374 pesquisas e “prática dos professores na escola rural” possibilitaram 450 

pesquisas. Afunilando com a palavra “prática dos professores de arte na escola rural”, 

houve somente 26 resultados e “fazer dos professores de arte na escola rural” aumentou 

para 43 pesquisas. Entre estas nenhuma das 8 palavras que menciona fazer ou conjugava o 

verbo mencionou o fazer de arte; os resultados eram sempre sobre matemática, informática 

e práticas em agricultura. Já na busca das palavras “professores de arte na escola rural”, que 

é o foco de nosso estudo, foram encontradas 81 pesquisas. 

Com base nesta última consulta, dentre os estudos que trabalham com práticas de 

professores de “Arte”, foram encontradas 12 pesquisas. Destas 12, apenas 4 pesquisas 
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possuem relações próximas, conforme detalhamento abaixo: 

 

Quadro 1: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. 

Título Local Grande área Ano 

Formação de Professores: um olhar para a subjetividade 

docente 
São Paulo 

Educação – Formação de 

professores. 
2016 

A poética do olhar: a imagem do trabalhador rural na 

pintura de Cândido Portinari e na fotografia de 

Sebastião Salgado no processo ensino-aprendizagem  

São Paulo 

Educação – Análise de 

estudantes com leitura de 

arte. 

2008 

A arte contemporânea e os professores de artes visuais São Paulo 
Educação – Concepção de 

Artes visuais. 
2012 

O ensino de arte em Minas Gerais (1940-1960): 

diálogos e colaborações entre a arte e a educação nova 
Minas Gerais 

Educação – Rural/recortes 

temporários. 
2013 

 

Fonte: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD, 2019). 

 

A pesquisa de Keiti de Barros Munari (2016), “Formação de professores: um olhar 

para a subjetividade docente”, proporcionou enxergar algumas particularidades dos 

professores, as relações de interação entre as pessoas e suas atividades relativas ao ofício. 

Esse é um aspecto muito interessante desta observação, pois, segundo Nóvoa (2009, p. 17), 

cada professor constrói as maneiras de ser e de ensinar, as interações pessoais com o coletivo 

no contexto de pertencimento e a construção profissional. Comparando algumas análises com 

André (2010, p. 93), esta profissão remete a um “[...] conjunto de características e habilidades 

necessárias ao exercício profissional [...]”, exercício este que interage com as relações. Esta 

pesquisa proporcionou um olhar mais atento a algumas particularidades dos professores de 

arte investigados. 

Outra dissertação pesquisada e estudada para contribuição deste estudo foi a de título 

“A poética do olhar: a imagem do trabalhador rural na pintura de Cândido Portinari e na 

fotografia de Sebastião Salgado no processo ensino-aprendizagem”. O objetivo da 

pesquisadora Silvia Rosa Marques Paulo (2008), do Mestrado em Educação, Arte e História 

da Cultura, é interessante porque analisa a aplicação da Metodologia Triangular, enunciada 

por Ana Mae Barbosa4, visando o desenvolvimento de habilidades para a apreciação, 

 
4
 Ana Mae Tavares Barbosa nasceu no Rio de Janeiro, mas foi criada em Pernambuco, graduou-se em Direito, 

carreira que abandonou logo após a formatura. Atualmente, é professora titular aposentada e pesquisadora da 
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contextualização e elaboração de propostas. Esta metodologia muito difundida no Brasil 

também é conhecida como “Proposta Triangular” e permite avançar num conhecimento mais 

completo e complexo da arte envolvendo três vertentes: Apreciação Artística, 

Contextualização Histórica e o Fazer Artístico que são construídos de forma simultânea e 

contextualizada para um contexto melhor finalizado ao ensino das Artes nas escolas 

brasileiras. 

Essa pesquisa de Silvia Rosa Marques Paulo justifica-se pela utilização de imagens 

em sala de aula e já a nossa, pelo contexto geral na percepção do professor, que também 

analisa e entende as leituras de seus alunos para acompanhar o processo, avaliar e ver os 

significados. A proposta dos alunos conhecerem artistas e obras no contexto histórico da 

época da criação também deve ser observada pelo pesquisador do projeto, pois deve 

acompanhar em caderno de campo como o professor desenvolve essas abordagens e como 

dialoga com o conteúdo e as vivências e experiências expressas para as aulas de arte. Usa a 

metodologia de pesquisa qualitativa como base teórica para a pesquisa-ação com foco nos 

alunos, assim como fizemos em nossa pesquisa, mas com foco no professor de arte. 

As atividades desenvolvidas nessa pesquisa também serão analisadas, mas, na visão 

dos professores de arte na escola. Isso porque os alunos possuem uma visão e o professor 

também nas construções do pensamento que são individuais e trazem relações comuns entre 

elas. Todo percurso educativo trabalhou com o olhar cuidadoso que analisa as concepções de 

cada um em relação à apreciação e reflexões críticas da criação. Segundo a autora da 

pesquisa, “as pessoas não estão, em sua maioria, habituadas a ver, costumam olhar sem ver, 

principalmente quando se trata de imagens artísticas”. Se ela está em São Paulo capital, com 

imensuráveis oportunidades de contato com as artes de forma ampla, passa por dificuldades, 

pode se imaginar como nossos estudantes e até professores, que possuem talvez pouco 

contato, lidam com isso. Mesmo Guajará-Mirim sendo um polo de atividades culturais que 

marcam identidades no estado, carece de mais atividade cultural e de ofertas de oficinas e 

cursos de arte. 

Outra pesquisa que nos despertou foi a dissertação intitulada “A arte contemporânea 

e os professores de artes visuais”, de Carolina Silveira Gomes de Morais (2012), que, como 

no nosso projeto, impulsionou a necessidade de buscar respostas para algumas questões 

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

 
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). É a principal referência no Brasil 

para o ensino da Arte nas escolas, tendo sido a primeira brasileira com doutorado em Arte-Educação, defendido 

em 1977, na Universidade de Boston, USA. 

http://tede.mackenzie.br/jspui/browse?type=author&amp;value=Morais%2C%2BCarolina%2BSilveira%2BGomes%2Bde
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arte da educação pensam sobre a arte contemporânea e o seu ensino e como os professores 

de artes visuais têm lidado com essa manifestação enquanto fruidores e propositores. O 

caminho traçado pela pesquisa iniciou-se através da investigação sobre alguns aspectos da 

arte contemporânea, atravessando o território experiencial do encontro com a arte, a fruição, 

e chegando ao local onde a arte se alia ao ensino. Nesse percurso que é contínuo evidenciou-

se especificidades que o ensino da arte contemporânea requer e, principalmente, a 

importância de um pensamento contemporâneo no ensino da arte. 

Com arte no espaço rural, a dissertação de Marilene Oliveira Almeida (2013) traz 

uma análise documental sobre o ensino de arte no Complexo Educacional da Fazenda do 

Rosário, em Ibirité, Minas Gerais. A proposta, dentro de todo o desenvolvimento, nos 

orientou sobre o espaço e a arte em ambiente rural e suas transformações. A arte, nesse 

sentido, foi desenvolvida como possibilidade de formação humana e profissional, tanto para 

adultos, professores rurais, como para crianças e adolescentes. 

Outras pesquisas foram encontradas com matemática, informática e disciplinas e 

propostas ligadas à agricultura, contribuindo com autores como Barbosa (2002), Arroyo 

(2013) e Andrade (2008), “Diálogos entre teoria e prática na formação de professores”, que 

relacionou análise de entendimento do espaço e a importância da arte no contexto rural. As 

pesquisas também mencionam Nóvoa (2009), demonstrando a preocupação com a formação 

do professor e sugerindo que a profissão docente estimule perspectivas crítico-reflexivas, 

potencializando pensamentos que facilitem as dinâmicas de autoformação e participação da 

vida de um profissional com o outro. 

A partir das consultas, observamos que ainda há poucas pesquisas com a temática da 

Arte e Educação no contexto rural. Nesse sentido, é necessário potencializar a qualidade de 

ensino desta disciplina curricular, pois, segundo Oliveira e Macedo (2012, p. 64), o ensino 

da arte “[...] exige políticas específicas e afirmativas para os povos do campo, ao considerar 

que esses possuem uma dinâmica diferenciada dos povos urbanos [...].”. 
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3 ALGUMAS CARACTERIZAÇÕES DA ESCOLA INVESTIGADA 

 

A maior riqueza do homem é sua incompletude. 

Nesse ponto sou abastado. 

Palavras que me aceitam como sou 

- eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito 

que abre portas, que puxa válvulas, que olha o 

relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, 

que aponta lápis, que vê a uva etc. etc. 

Perdoai. Mas eu preciso ser Outros. 

Eu penso renovar o homem usando borboletas. 

(Manoel de Barros, 1998) 

 

Iniciamos essa seção com uma poesia de Manuel Barros (1998), pois, o que 

pretendemos demonstrar é justamente que a Arte está presente em toda e qualquer 

manifestação cultural dos homens e mulheres. Todavia, no contexto da construção dessa 

pesquisa, precisamos ir ao encontro do outro, tornando-nos outros e a Arte de fato permite 

ajustar a transformação do eu em outros, no sentido de buscarmos novas metodologias, 

colocando-nos a serviço e no lugar dos outros. Barros (1998) mencionou a importância da 

alteridade no processo de pesquisa. Nesse sentido, no que tange, especialmente a esta 

pesquisa, colocar-se à disposição dos outros requer ir ao encontro das necessidades dos 

colaboradores, ou seja, capturar dados de campo, interpretá-los e na sequência estabelecer 

linhas de ações que permitam resolver parte dos desafios enfrentados por professores e alunos 

da escola pública rural/ribeirinha do distrito do Iata, Guajará-Mirim, Rondônia. 

Abordamos algumas especificidades da localidade investigada, bem como parte das 

características da escola em seu contexto no distrito do Iata, na fronteira entre Brasil e 

Bolívia. 

 

3.1 Local da investigação 

 

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental Presidente Eurico 

Gaspar Dutra, no distrito do Iata, município de Guajará-Mirim, região de fronteira entre 

Brasil e Bolívia, às margens do rio Mamoré. 
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Figura 1: Localização do Iata às margens do rio Mamoré entre Brasil e Bolívia. 

 

Fonte: IBGE, 2016. 

 

A imagem acima mostra o mapa da região de fronteira entre Brasil e Bolívia e nos 

remete para a importância de se pensar em políticas públicas que atendam às necessidades a 

partir das considerações de Matias (2019). 

 

 

Figura 2: Imagem da frente da escola do distrito do Iata. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 
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Acima, uma fotografia da escola vista de frente, prédio que comporta alunos tanto da 

margem esquerda quanto direita do rio Mamoré. Importante local, o rio Mamoré encontra-se 

com o Rio Guaporé e, em seguida, se juntam ao rio Madeira. Em parte, as águas são 

navegáveis. 

 

Figura 3: Croqui da localidade do Iata. 

 

Fonte: O autor, coletada no posto de saúde ao lado da escola (Iata, 2019). 

 

3.2 Lócus da pesquisa 

 

O distrito do Iata, no município de Guajará-Mirim/RO, lócus da pesquisa, já foi sede 

de um Projeto de Colonização Agrícola do antigo Território Federal de Rondônia, atual 

estado de Rondônia, criado pelo Governo Federal no período do Presidente Getúlio Vargas, 

com o objetivo de promover o povoamento, a nacionalização e a defesa da fronteira.  

Oficializado como Colônia Agrícola Presidente Dutra, em homenagem ao Presidente 

da República daquela época, Eurico Gaspar Dutra, posteriormente, o distrito do Iata ficou 

popularmente conhecido como Colônia Agrícola do Iata, pois se localizava nas proximidades 

do rio Yata, na fronteira do Brasil com a Bolívia. 

A localidade era um ponto de abastecimento das locomotivas da Estrada de Ferro 

Madeira Mamoré (E.F.M.M.) e, após a baixa na economia do comércio da borracha, a 
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população instalada em Porto Velho e Guajará-Mirim precisava de suprimentos para sua 

alimentação. Foi quando resolveram criar a Colônia Agrícola Presidente Dutra, que tinha 

como finalidade assentar famílias que chegavam para produzir gêneros agrícolas para 

abastecer os interesses também dos povoados do Território Federal do Guaporé, o estado do 

Acre e o estado do Amazonas.  

A escola foi construída em 1948 (antigo prédio), no núcleo sede, com duas salas de 

aula, uma cozinha, um banheiro, uma dispensa e um pequeno pátio atendendo alunos de 1ª a 

4ª série, conforme decreto lei nº 52 B de 31/01/48, tendo como primeira diretora a Professora 

Maria de Jesus Ribeiro. 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Presidente Eurico Gaspar Dutra foi criada 

pelo Decreto nº 320/56 de 20 de março de 1956, Parecer nº 031/CEE/RO/93, Resolução nº 

025/CEE/RO/93. 

Na década de 70, havia um grande número de alunos; com o crescimento da 

população, a escola não tinha condições de atender toda a comunidade. Assim, foi solicitado 

pelo administrador, Sr. Adonias Serrão de Castro, que ainda reside no distrito, a ampliação 

da escola. 

De acordo com Pinto (2005), naquela época, o governo do território criou um órgão 

denominado Divisão de Produção, Terras e Colonização, que dava assistência aos migrantes 

que chegavam no território e eram encaminhados para a colônia agrícola do Iata. Além do 

lote de terra, cada família recebia um auxílio-alimentação durante seis meses. Essa divisão 

também comprava dos trabalhadores toda a produção agrícola; no entanto, os colonos fixados 

no núcleo agrícola eram submetidos ao autoritarismo do Administrador do Núcleo Agrícola 

e do Governo do Território. 

Abaixo, apresentamos a representação do trajeto de 366 quilômetros da E.F.M.M, 

que foi inaugurado em 1912, como uma solução encontrada para o escoamento da produção 

no estado e acordo firmado no início entre Bolívia e Brasil, local entre os rios Mamoré e 

Madeira, que era intrafegável após o Guaporé.  
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Figura 4: Trajeto da linha férrea entre Porto Velho e Guajará-Mirim. 

 

Fonte: Acervo do Museu Ferrovias da Amazônia E.F.M.M., 1969. 

 

 Conforme Pinto (2005), inicialmente, a Colônia foi ocupada por migrantes 

nordestinos e pela população fronteiriça que habitava as comunidades rurais/ribeirinhas. Nas 

proximidades, também habitavam povos indígenas e o processo de colonização foi marcado 

pela disputa de poder e por embates entre os migrantes, ribeirinhos bolivianos e índios.  

 

Figura 5: Estação Ferroviária Madeira Mamoré de Guajará-Mirim. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 
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Os moradores do distrito do Iata ainda convivem com a expectativa da reativação de 

um trecho da Estrada de Ferro, percurso Iata Guajará-Mirim, o que proporcionaria, à 

localidade, novamente, alternativas de progresso econômico com a atividade do turismo. 

Dessa forma, preservam parte do prédio da antiga Estação Ferroviária. 

 

Figura 6: Produtores da Colônia Agrícola do distrito do Iata na década de 1950. 

 

Fonte: Acervo pessoal da família Pacheco, 1950 apud Pinto (2005). 

 

Após o fechamento da Estrada de Ferro Madeira Mamoré (E.F.M.M.), a Colônia 

Agrícola entrou em um período de decadência; muitos moradores das linhas migraram para 

o município de Guajará-Mirim, outros para a parte urbana da localidade que se transformou 

no atual distrito do Iata. 

O distrito do Iata localiza-se a cerca de 35 quilômetros do município de Guajará-

Mirim. Ele foi criado no dia 23 de dezembro de 1998, através da Lei municipal Nº 671, do 

GAB/PMGM, e é composto por um núcleo urbano e dez linhas rurais. Também agrega uma 

reserva indígena denominada Sete de Setembro, conhecida popularmente como Laje Velho, 

devido às proximidades do Igarapé Laje, com aproximadamente 75 mil hectares.  

Atualmente, o distrito do Iata é ocupado principalmente por descendentes de 

migrantes nordestinos, amazonenses e por imigrantes bolivianos provenientes de 

comunidades existentes na fronteira. O local possui cerca de duas mil pessoas contando com 
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a área rural/ribeirinha. No local, as belezas naturais são exuberantes e a cultura é 

caracterizada pela diversidade, que se manifesta a partir da culinária, artesanato, ritos, festas 

folclóricas, histórias e tradições. O distrito também preserva o patrimônio histórico e 

arquitetônico e o patrimônio cultural imaterial (memórias, narrativas). 

 

3.3 Contexto escolar 

 

A caracterização do contexto escolar foi feita a partir da observação, de registros 

fotográficos, de conversas com a comunidade escolar e da análise do Projeto Político 

Pedagógico.  

A escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Eurico Gaspar Dutra é um dos 

importantes locais que fomenta o comércio, tanto pelo fluxo de alunos quanto de 

profissionais da educação que são servidores públicos. Muitos moradores do local já são 

aposentados. 

A escola apresenta problemas com a falta de manutenção de pintura, entre outras 

instalações. Apresenta paredes descascadas, cor verde, fundo com cimento e terra. 

A biblioteca está instalada em espaço provisório. Aparentemente, a escola apresenta 

boa limpeza e é organizada. De modo geral, é uma instituição pública que carece de 

investimentos das administrações públicas. 

No pátio externo da escola, observa-se diversas árvores de seringueiras, que remetem 

à identidade histórica, natural e econômica do local. O muro que fica às margens do rio 

Madeira possui alguns traços iniciados de desenhos e pinturas, expressão de alguns alunos 

que, no ano de 2018, foram motivados pela professora a deixar suas artes e revelar suas 

habilidades artísticas. 

A escola atende no período matutino 04 (quatro) turmas do Ensino Fundamental 

regular (4º ao 7º ano) e 01 (uma) turma do Projeto Salto. No período vespertino, atende 02 

(duas) turmas de Ensino Fundamental regular (8º e 9º ano) e 03 (três) turmas de Ensino Médio 

com Mediação Tecnológica (Extensão da Escola Rocha Leal), totalizando, assim, 10 (dez) 

turmas. 
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Figura 7: Pátio da Escola de Ensino Fundamental Presidente Eurico Gaspar Dutra. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 

  

O espaço da escola tem partes em terra e outras em cimento; é uma área 

razoavelmente grande que possibilita brincadeiras, aulas fora da sala e oficinas. Pode-se 

observar diversas árvores como mangueiras e cacaueiros conciliadas como seringueiras. 

Possuem alguns tablados de horta que são utilizados para a refeição dos alunos. 

 

Figura 8: Distrito do Iata: fronteira Brasil e Bolívia. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). (Drone). 
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A imagem mostra o espaço do rio Mamoré que não é navegável e uma das partes 

escolhidas pelo governo no estudo de terras férteis para abastecimento das cidades Porto 

Velho e Guajará-Mirim. Entre as preocupações, destaca-se a criação de uma escola para os 

moradores da Colônia Agrícola. 

 

3.4 Projeto Político Pedagógico da Escola 

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Presidente Eurico Gaspar Dutra, de 2019, é uma “ferramenta pedagógica [que] permite o 

aparecimento de identidades da Instituição de Ensino, de suas concepções e anseios na 

construção de uma autonomia dos sujeitos, colocada no projeto como “sonho”, associado ao 

cumprimento do compromisso de trazer inovações junto à comunidade escolar. 

No referido PPP, há o registro de que, em 2017, a equipe gestora tentou implantar o 

Projeto Saberes do Campo para atendimento dos alunos de 6º ao 9º ano, através da Portaria 

nº 1462 de 18 de maio de 2017. Porém, a escola não se harmonizou ao que reza o § 2º do 

Artigo 1º da referida Portaria, que diz: “Para a oferta do Projeto Saberes no Campo, a escola 

deverá estar devidamente regularizada pela SEDUC ou reconhecida pelo Conselho Estadual 

de Educação-CEE/RO”, o que estaria sendo providenciando pela equipe para 2020. 

No PPP também há registro das características socioeconômicas dos alunos, 

mencionando que há famílias numerosas e de diferentes religiões, com predomínio da 

religião católica.  

As linhas rurais são compostas por 60% dos moradores do distrito do Iata, os quais 

retiram seus sustentos na agricultura; 20% são funcionários públicos e os outros 20% são 

autônomos com atividades diversas e pesqueiras, principalmente. 
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Quadro 2: Dados da escola do distrito do Iata. 

Ano 

escolar 

Turnos: 

 1º 

manhã 

e 2º 

tarde 

Total 

de 

alunos 

por 

sala 

Sexo 

Faixa 

Etária 

Local de Residência Origem 

F M 

01 

Próximo à 

escola 

02 

Nas linhas 

01 

Brasileira 

02 

Boliviana 

4° A 1º 22 15 07 09/13 06 16 22 - 

5° A 1º 18 08 10 10/12 06 12 18 - 

6° A 1º 18 07 11 11/12 11 06 18 - 

7º A 1º 15 08 07 12/13 06 09 15 - 

8° A 2º 13 06 07 12/14 07 06 13 - 

9° A 2º 14 06 08 13/18 08 06 14 - 

Salto 1º 18 06 12 13/19 07 11 18 - 

Total 145 71 74 - 37 108 144 01 

 

Fonte: Projeto Político Pedagógico da Escola Estadual de Ensino Fundamental Presidente 

Eurico Gaspar Dutra (Iata, 2019). 

 

Conforme o quadro acima, o número de alunos que moram perto da escola, ou seja, 

no distrito do Iata, que é um núcleo parecido com a estrutura de um bairro de Guajará-Mirim, 

é de 37 (trinta e sete) alunos. O restante, 108 (cento e oito) alunos, vêm de longe, 

principalmente, os moradores das linhas, que, em sua maioria, usam o serviço de transporte, 

pois dependem de locomoção e muitas vezes não são contemplados.  

 

3.5 Professores e o Projeto Político Pedagógico 

 

O quadro funcional do corpo docente da instituição de ensino, atualmente, é formado 

por 07 (sete) professores, 05 (cinco) deles residentes em Guajará-Mirim e 02 (dois) 

residentes no Distrito do Iata, sendo destes 75% mulheres, cuja faixa etária encontra-se entre 

39 e 40 anos e 25% homens entre 29 e 56 anos de idade. Esses profissionais atendem à 

modalidade do Ensino Fundamental, que se configura da seguinte forma: 4º ao 9º ano. 

Todos são graduados em Nível Superior e, na sua maioria, tem Especialização. 

Diante deste contexto, consideramos que o trabalho didático-pedagógico 

desenvolvido nesta instituição apresenta 100% do corpo docente com formação acadêmica, 

conforme quadro abaixo com nomes fictícios para resguardar a identidade dos professores. 
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Quadro 3: Professores do distrito do Iata. 

Nº NOME SEXO HABILITAÇÃO CARGO DISCIPLINA 

01 P1 F Pedagogia PCC 4º ANO 

02 P2 F Pedagogia PCC 5º ANO 

03 EDF M Educação Física PCC Educação Física 

04 P3 F Pedagogia PCC Salto 

05 E5 M História PCC História, Geografia, Sociologia 

06 M6 F Matemática PCC Matemática, Ciências 

07 AX M Letras PCC 
Letras Português e Espanhol, 

Religião e Arte 

01 P4 F Pedagogia PCC Apoio  

 

Fonte: Projeto Político Pedagógico da E.E.E.F. Presidente Eurico Gaspar Dutra (Iata, 2019). 

 

Realizou-se pesquisa por meio de palavras-chave no PPP da escola; a palavra “Arte” 

foi encontrada em 08 (oito) trechos. Destes, 04 (quatro) mencionam referenciais de ações, o 

restante são tabelas, falando de currículo com a arte e o reconhecimento das diferentes 

culturas e etnias, além das leis da LDB. No PPP percebe-se pouco interesse em relação a 

detalhes da agenda local cultural da comunidade. Encontrou-se referências sobre alguns 

projetos que a escola desenvolveu que são de temas transversais como os Projetos Dia da 

Consciência Negra, O Meio Ambiente: “Vamos Cuidar do Brasil Cuidando das Águas”, entre 

outros quatro que são relacionados à droga, deficiência, organização pedagógica e 

recuperação. Apenas o da Consciência Negra menciona arte com música, poesia e dança nas 

atividades culturais. 

O PPP também menciona os temas transversais, tais como, ética, saúde, meio 

ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, trabalho e consumo, sugeridos pelos 

PCN’s, e que estão presentes em atividades diárias, que buscam a valorização dos pilares da 

educação. 

O currículo também citado no PPP é composto por uma base nacional comum 

complementada por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais 

da sociedade, da cultura, da economia e da clientela do distrito do Iata, constituindo-se em: 

estudo da Língua Portuguesa, da Matemática, o Conhecimento do Mundo Físico e Natural e 

da realidade social e política, especialmente do Brasil, Educação Física, o ensino de História 

do Brasil que leva em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação 

do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africanas e europeias. 

No ensino de Arte, podemos identificar apresentações dos alunos sob orientação da 

professora CRZ das turmas de 2018 em relação à produção de tecelagem pelas alunas 

indígenas em oficina. O que observamos em diversos documentos norteadores como PPP de 
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escolas quanto ao currículo é que, geralmente, muitas ações que estão registradas nos 

referidos projetos não são aplicadas a contento no contexto educacional. Na realidade, muitas 

diferem por não estarem comprometidas com o quadro de profissionais específicos que 

defendam de forma autônoma suas metodologias e convicções dentro da liberdade de ensino, 

fortalecendo isonomia e apoio na qualidade ética do ensino aprendizagem. 

Dentre as funções burocráticas na organização do educador em relação a suas 

obrigações, o PPP menciona alguns requisitos qualitativos sobre a atuação do professor, 

dentre os quais destacamos: zelar pela aprendizagem dos estudantes, identificar as 

necessidades e carências de ordem social que interferem na aprendizagem dos estudantes e 

elaborar os planos de aula. Nesse sentido, a pesquisa-ação possibilitará a observação da 

prática pedagógica do professor de Arte no contexto educacional. 

Em relação ao zelo pela aprendizagem dos alunos, no sentido técnico específico, 

dentro dos limites que o educador possui, podemos inferir que há subjetividade nesta relação, 

pois muitos educadores do Ensino Fundamental I e II ministram mais de uma disciplina; um 

desafio quanto à polivalência e eficácia, já que a disciplina em questão não possui professor 

habilitado na área de conhecimento. 
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4 ARTES NA PLURALIDADE  

 

Do ponto de vista metodológico, a melhor maneira 

para se captar a realidade é aquela que possibilita ao 

pesquisador ‘colocar-se no papel do  

Outro’, vendo o mundo pela visão dos pesquisados.  

(Arilda Schmidt Godoy) 

 

Falar de artes na pluralidade é também discorrer sobre algumas especificidades da 

pesquisa qualitativa no campo social, desenvolvida diretamente entre o pesquisador e os 

sujeitos da pesquisa, observando a realidade e coletando dados empíricos de forma 

sistematizada, de modo a possibilitar propostas interventivas que contribuam para a 

comunidade escolar.  

Ao procedermos à análise dos diversos dados coletados em campo, podemos obter 

variados modos de interpretações possíveis sobre a realidade dos professores de Arte da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Presidente Eurico Gaspar Dutra. 

A pesquisa-ação foi importante plataforma para subsidiar nossas ações de modo a 

permitir a elaboração do produto que foi a cartilha intitulada A arte nos trilhos do Iata. 

Docentes, discentes e demais agentes da comunidade escolar participaram das 

diversas etapas da investigação de modo a nos permitir melhor entendimento sobre os 

desafios cotidianos enfrentados no interior da escola a partir das aulas de Artes. 

 

4.1 Ideias alteradas: a Pesquisa-Ação 

 

Dentro do contexto da pesquisa qualitativa, é relevante destacar o estudo realizado por 

Tripp (2005) sobre pesquisa-ação ao usarmos as análises de ações em propostas e buscas de 

soluções. O autor menciona a dificuldade do meio profissional acadêmico em resolver 

soluções com esse tipo de pesquisa, uma vez que não se consegue engendrar com 

antecedência os resultados e conhecimentos que poderão ser gerados durante as ações. Ele 

acrescenta que “a pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o 

desenvolvimento de professores e pesquisadores, de modo que eles possam utilizar suas 

pesquisas para aprimorar seu ensino [...]” (TRIPP, 2005, p. 445). 

Barbier (2004) compreende que a pesquisa-ação possui três pontos essenciais: i) o 

pesquisador na escola deve perceber o processo educativo como um objeto de pesquisa; ii) o 
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pesquisador deve perceber a natureza social e as suas influências para a sociedade e iii) é 

preciso compreender a pesquisa como uma atividade social e política. 

Estas características definem a opção que fizemos pela pesquisa-ação como uma 

metodologia que proporcionou investigar a participação ativa dos sujeitos envolvidos, 

revelando-se adequada para as devidas análises na escola investigada. 

Thiollent (2011) entende que devem existir as seguintes características para a 

construção da pesquisa-ação: i) aprendizagem; ii) saberes formais e informais; iii) plano de 

ação e iv) divulgação externa. 

Desta forma, estes pressupostos caracterizam-se pela investigação das práticas 

pedagógicas em sala de aula, articuladas entre si, destacando-se a produção de conhecimento, 

a ação educativa e a participação dos envolvidos, tomando, como ponto de partida, um 

problema existente e detectado. 

Vale ressaltar que a pesquisa-ação, segundo Barbier (2004, p. 18), é “[...] uma 

atividade de compreensão e de explicação da práxis dos grupos sociais por eles mesmos, com 

ou sem especialistas em ciências humanas e sociais práticas, com o fito de melhorar sua 

práxis”. 

Em Thiollent (2011), é possível entender que a pesquisa-ação se caracteriza como um 

tipo de pesquisa social com base empírica. Esse tipo de pesquisa, segundo o autor, é 

concebido e realizado em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 

problema coletivo. Nesse contexto, a pesquisa-ação foi caracterizada por destacar o 

levantamento e a coleta de dados a respeito das práticas educativas do ensino da Arte em uma 

escola rural/ribeirinha, localizada no distrito do Iata, no município de Guajará-Mirim/RO, na 

fronteira Brasil/Bolívia. 

 

4.2 Natureza e a Arte 

 

A prática docente no campo da Arte requer do professor um olhar sensível e constante 

sobre o processo de ensino e aprendizagem, com vistas à valorização da pluriculturalidade 

existente na sala de aula, da expressão artística e da emancipação dos alunos. Durante a 

pesquisa, foi possível verificar a significância da arte no contexto escolar, na prática docente, 

e no processo ensino aprendizagem. 

A observação direta participante priorizou os espaços comunicacionais e artísticos do 

contexto escolar; os materiais e recursos didático-pedagógicos existentes na escola; a prática 
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docente do Professor de Arte na sala de aula e as características socioculturais dos alunos.  

Os dados observados foram registrados no caderno de campo e posteriormente 

sistematizados.  

As representações artísticas podem ser consideradas em dois estágios: inicialmente 

vinculada a aspecto cerebral e na sequência corporal, ou seja, é preciso pensar o que fazer 

para na sequência demonstrar o que se pensou, seja no teatro, na dança e etc. 

A fusão integradora da arte com o mundo e a visão expressiva, subjetiva e crítica 

possibilita alguns embates emancipatórios com reivindicações que afastam, pela cobrança 

realista, políticos e conservadores que controlam seus interesses pela opressão. 

A Arte, desde os primórdios, sempre proporcionou aos artistas o rompimento das 

regras de comunicação e o contato com culturas diferentes. Ela faz parte das linguagens que 

são mutáveis e adaptáveis a transformações. A discussão de Arte e Educação surge da 

reflexão estético-filosófica dos gregos dentro do aprendizado da observação crítica e analítica 

de mundos, de valores e discussão do “belo”, de educadores e pensadores como Sócrates, 

que foi condenado por tentar despertar novos olhares entre os jovens. Mesmo com todo esse 

expressivo processo sobre o pensar e o fazer no campo da Arte, muitas escolas não 

apresentam em seus planos de ensino possibilidades de explorar a temática. 

Os planos de ensino de Artes da escola do Estado nunca são discutidos e abertos de 

forma horizontal; parece-nos que estes documentos são apresentados de forma vertical para 

controle da atuação e prática do educador.  

Verificou-se que não resta muito espaço para a atuação de um professor reflexivo e 

humanizador, ao contrário, o que é comum é o professor como reprodutor de conteúdos e de 

fatores quantitativos. 

Conforme afirma Freire (1998), “[...] na formação permanente dos professores, o 

momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a 

prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. [...]” (FREIRE, 1998, 

43-44). Nessa perspectiva, esta pesquisa contribuiu para a compreensão de que a formação 

docente dos professores de Arte deve ser contínua e mediada pela construção reflexiva, 

interpretativa e analítica do contexto sociocultural dos alunos. 

Podemos inferir que, no processo de ensino e aprendizagem, as potencialidades, 

necessidades e mudanças são mediadas pelo professor, que conhece o desempenho e o 

potencial dos alunos, aferindo se estes atingiram os resultados esperados. Nesse processo, 

podem ser promovidos aprofundamentos dos conceitos artísticos, visando contribuir para o 

desenvolvimento de habilidades artísticas. 
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Nesse sentido, destacamos a importância da formação docente dos profissionais que 

atuam na área de Arte, na educação básica. 

Consideramos que a formação docente para a prática pedagógica em Arte em espaços 

rurais/ribeirinhos e fronteiriços deve ser orientada por saberes e práticas que valorizem o 

processo de construção das identidades culturais dos alunos. Freire (1998), na obra 

Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa, propõe os saberes 

indispensáveis à prática formativa do professor, enquanto mediador do processo educativo. 

Cabe ao professor, segundo o autor, observar qual prática é apropriada ao contexto 

sociocultural no qual os alunos estão inseridos. 

Nesse sentido, verificou-se que, na prática docente, em meio a uma pluralidade 

cultural, como é o caso do contexto educacional investigado, é necessário diminuir a 

distância entre o discurso e a prática, pois ensinar exige tolerância, compreensão da realidade 

e, também, luta em defesa dos direitos culturais dos alunos. Conforme preconiza Freire 

(1998), ensinar requer a plena convicção de que a transformação é possível porque a história 

deve ser encarada como uma possibilidade e não como uma coisa moldada e inalterável. 

Dessa forma, o desafio da prática docente na disciplina de Arte é possibilitar aos 

alunos de diferentes culturas e classes sociais o reconhecimento e o uso das diferentes 

linguagens, segundo o interesse de cada aluno ou do grupo de alunos em ações para definir 

o fazer docente. 

O convívio no lócus da pesquisa, principalmente com as pessoas, sensibilizou o 

pesquisador para construir uma ideia sobre os professores de Arte, a qual foi se reconstruindo 

no ambiente da pesquisa, após o contato com sujeitos pesquisados. Assim, foi possível 

compreender que a visão pedagógica possui uma metodologia que concilia seus saberes e 

interesses para tornar a aula e a escola um meio integrador. Nas palavras de Barbosa (2004, 

p. 12), “Arte é um rio cujas águas profundas irrigam a humanidade com um saber outro que 

não o estritamente intelectual, e que diz respeito à interioridade de cada ser.”. 
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Figura 9: Núcleo do Iata até a E.E.E.F. Presidente Eurico Gaspar Dutra. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 

 

Atualmente, é possível observar uma grande arborização tomando conta dos espaços 

onde antes existiam muitas hortas e plantações nos quintais das casas do distrito do Iata, 

permanecendo ainda plantações de cupuaçu, cacau, seringueiras do plantel de mudas 

experimentais, pequenas plantações de mandioca para sustentar duas farinheiras, pés de café, 

laranjeiras, mangueiras, jambeiros e coqueiros, local onde é realizada a tradicional Festa do 

Coco. Nesse sentido, Santos (2014, p. 33) destaca a contradição do processo de produção do 

espaço: “[...] o espaço que, para o processo produtivo, une os homens, é o espaço que, por 

esse mesmo processo produtivo, os separa.”. Esta situação é possível observar na 

preocupação de muitos moradores e professores que praticamente nasceram no distrito.  

Utilizou-se no espaço pesquisado, espaço de fronteira, importantes instrumentos de 

coleta de dados, entre eles, filmagens e fotografias a partir de um Drone como meio de 

obtenção de informações visuais. Foi possível constatar, junto a alguns moradores pioneiros 

da comunidade do Iata que estavam acompanhando os trabalhos, o quanto ficaram 

impressionados com a grande quantidade de árvores entre as casas. Segundo o Sr. Adonias 

Serrão, pode-se verificar que: 
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Estes abandonos com o mato ocorreram devido a alguns acontecimentos 

professor, desde a época do transporte ferroviário e a construção da 

Rodovia na década de 70, o espaço entre as casas e os sítios possuíam 

intenção de lucro, vendia muita coisa, até laranja. Existia um capricho no 

cuidado das casas e nos espaços, ou eram hortas, ou espaços para guardar 

ou construir, com intenção de mostrar certa limpeza as pessoas que 

passavam nas ruas até aqui na estação de trem, muitas casas tinha jardim, 

plantas medicinais. (Caderno de Campo do autor, Iata, 2019). 

 

As filmagens áreas de drone mostraram grandes propriedades que se transformaram 

no lugar dos pequenos lotes das famílias, situação que se agravou muito com a construção da 

rodovia BR 364 e o incentivo pela ocupação das terras em outras regiões, levando, segundo 

o Sr. Adonias Serrão, os filhos e até proprietários a abandonar e a vender suas propriedades 

devido à distância e ao desinteresse pelo mato. O local, repleto de identidades e culturas e 

que já foi um dos maiores celeiros de abastecimento de gêneros alimentícios, tornou-se 

abandonado. 

Para Canen e Oliveira (2002, p. 61), “[...] a sociedade [é] constituída de identidades 

plurais, com base na diversidade de raças, gêneros, classe social, padrões culturais e 

linguísticos, habilidades e outros marcadores identitários [...].”. A prática docente em um 

contexto de fronteiras requer do professor o conhecimento e a compreensão das variedades 

sociais e culturais dentro dos meios de produção e de propostas aos alunos, pois uma 

sociedade pluricultural tem suas especificidades e suas relações interculturais e esta condição 

possibilita entender as relações que existem dentro da proposta em expectativa dos 

professores e seus alunos num contexto rico de experiências trazidas. 

Entender as dinâmicas culturais de identidades e seus múltiplos caráteres transitórios 

de diferentes gêneros possibilita práticas narrativas e até discursivas que prezam por uma 

comunicação e linguagem dentro do conhecimento de arte também híbrido, com ampliação 

de valores, utilizando-se de meios na busca de conhecimentos que possam ser 

ressignificados. Em sínteses culturais criativas, singulares, locais, móveis e até provisórias, 

uma ideia permite que a Arte Contemporânea possa ser explorada com apreciações e 

reflexões, seja de forma transitória nas postagens e filmagens, ou fixas nas recordações que 

ficam na memória. 

Com base na pluralidade cultural da escola rural/ribeirinha, verificou-se que há 

necessidade de se reconhecer a importância do professor de Arte no contexto educacional e 

social, pois a arte pode proporcionar aos alunos o que há de mais sensível, possibilitando, 

também, uma visão diferenciada acerca das vivências e experiências construídas nas 
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interações cotidianas. 

 

4.3 O Professor e a Arte 

 

As entrevistas foram realizadas com a técnica de coleta de dados semiestruturada, 

com a intenção de conhecer as práticas pedagógicas do professor de arte. Assim, foi possível 

analisar suas metodologias, reconhecer os diferenciais de seus alunos e dos espaços, os 

materiais utilizados, as necessidades materiais que permitem ou não desenvolver aulas que 

despertem maior interesse dos alunos da escola rural, suas expressões crítico-sociais da 

realidade política que se insere no mundo do trabalho e das relações que constroem no 

convívio diário da comunidade. 

Foram realizadas três (3) entrevistas; optou-se por fazer um mapeamento daquilo que 

os professores estabeleceram como essencial. Os questionários serviram para nortear novas 

evidências que pudessem ajudar a analisar e a interpretar parte dos contextos e/ou cotidianos 

dos professores, de modo a buscar soluções junto à própria comunidade na perspectiva da 

Pesquisa-Ação. 

As entrevistas com os professores foram gravadas entre os dias 02 de agosto a 20 do 

mês de setembro do ano de 2019, no lócus da pesquisa. Junto às entrevistas, foram realizadas 

anotações no caderno de campo sobre o comportamento e a leitura visual dos sujeitos 

entrevistados. Por uma questão ética, na apresentação dos dados coletados, fizemos a 

identificação dos sujeitos da pesquisa com Letras em caixa alta, de forma simbólica, 

garantindo, assim, a preservação das identidades na exposição de seus relatos. 

Conforme Selltiz et al. (1987, p. 50), a condição e forma como a entrevista é realizada 

contribui muito para o seu sucesso e, nesse processo, o entrevistador deve transmitir, acima 

de tudo, confiança ao informante. “A arte do entrevistador consiste em criar uma situação 

onde as respostas do informante sejam fidedignas e válidas” (SELLTIZ et al., 1987, p. 644). 

A partir da concepção do referido autor, podemos inferir que a entrevista representa uma 

técnica de coleta de dados na qual o pesquisador tem um contato mais direto com os 

participantes da pesquisa, no sentido de se inteirar de suas opiniões acerca de um determinado 

assunto.  

Durante a pesquisa, as entrevistas foram realizadas de forma semiestruturada, o que 

permitiu uma maior liberdade ao pesquisador e uma tranquilidade na forma de diálogo com 

os sujeitos pesquisados. As perguntas foram previamente elaboradas, levando-se em 
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consideração a ordem em que ocorreram durante a entrevista. Elas foram aplicadas, de forma 

individual, aos professores de Arte. Estas ações se constituíram em uma das etapas que 

caracterizou o grupo focal. 

As perguntas formuladas permitiram interação com os colaboradores para conhecer 

suas realidades pessoais e profissionais, concepção de arte e experiências pedagógicas da 

disciplina Artes, conhecimento da comunidade escolar e dos contextos culturais nos quais 

estão a trabalhar, entre outros. 

Devido à carência econômica destes profissionais, que possuem nos contratos de 

trabalho junto ao Estado uma importante fonte de sobrevivência, eles falaram muito de suas 

dificuldades pessoais e de suas experiências com a Arte. As entrevistas com os sujeitos da 

pesquisa foram realizadas em diversos locais da escola, desde a sala dos professores, na qual 

se sentiram mais à vontade, quanto na Biblioteca, mesa do refeitório e na praça junto aos 

bancos de frente à escola. 

Os professores pesquisados puderam falar sem constrangimento de suas vivências e 

experiências, possibilitando o conhecimento dos interesses e desafios dos referidos 

profissionais, bem como a compreensão das relações de afeto construídas na relação 

professor-aluno. Sobre esse aspecto, Bourdieu (1999) afirma que muitos pesquisados que 

vivem de certa carência de atenção em serem ouvidos, normalmente usufruem dessa 

oportunidade de voz devido à confiança estabelecida para se expressar, possibilitando passar 

suas vivências e experiência aos outros, desenvolvendo a construção de seus pontos de vistas 

sobre as condições e mundos no qual vivem. 

A entrevista gerou diversas contribuições quanto ao conhecimento do saber na 

dinâmica do processo educacional dentro do espaço estrutural de atuação de arte dos 

educadores, caracterizando a compreensão de parte do processo de ensino e aprendizagem, 

das relações internas e externas nas aproximações afetivas institucionais, a compreensão 

histórico-cultural das exigências que os educadores estabeleceram para si. Uma delas diz 

respeito à nota de avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)5 no 

município que, em 2017, atingiu nota 4.0, sendo motivo de certo orgulho, mesmo sabendo a 

situação de constante atenção. Segundo os professores, esse fato já é motivo de satisfação e 

preocupação para melhorar e atingir o esperado, que é a nota 6 do IDEB. Em depoimentos, 

constatamos que a Educação é importante para a comunidade. 

O objetivo de buscar melhores condições de aprendizado para os alunos não depende 

 
5
 Disponível em: https://www.escolas/332-presidente-eurico-gaspar-dutra 

https://www.escolas/332-presidente-eurico-gaspar-dutra
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somente dos educadores, mas essencialmente das administrações públicas, ou seja, o governo 

do estado de Rondônia. 

Sobre a disciplina de Artes, constatou-se que as contratações emergenciais de 

professores de outras áreas para atuarem em sala de aula com a disciplina de Artes não foi e 

não é uma boa saída; ao contrário, esse fato gera problemas de toda ordem. Outro detalhe diz 

respeito à falta de atendimento para garantir condições mínimas de trabalho para os docentes, 

a exemplo da falta de transporte para viabilizar o deslocamento dos professores para a escola. 

A alimentação adequada a ser oferecida no interior da escola também é fator preponderante. 

Espaços melhores para as atividades laborais, melhores salários e qualificações em 

formações dos profissionais são ações necessárias.  

O Plano Estadual de Educação do estado de Rondônia prevê a oferta do ensino 

fundamental, em especial dos anos iniciais, para “[...] as populações do campo, indígenas, 

quilombolas e ribeirinhas em escolas polarizadas nas próprias comunidades, garantindo-lhes 

a segurança, o transporte escolar, a qualidade de ensino e a adequação de espaço físico.” 

(RONDÔNIA, 2016, p. 33). Porém, verificamos a falta de professores habilitados para o 

ensino de Artes e de outras disciplinas. 

De acordo com a análise dos resultados das entrevistas, constatamos que os 

professores que trabalham a disciplina Arte no ensino fundamental I e II não possuem 

formação específica na área de Arte, realidade que ocorre na maioria das escolas. Parece-nos 

que os professores passam a assumir atribuições distintas de sua formação, mas que 

automaticamente os “habilitam” no exercício da docência de Artes, sendo algo complexo. 

Vale ressaltar que alguns professores trabalham há mais de vinte anos na docência e nunca 

tiveram contato ou experiência com profissionais de Arte. Na maioria dos casos, esses 

professores complementam seu cargo com horas na disciplina de Artes. 

 

4.4 Professores nos debates sobre livros de Artes da biblioteca 

 

O processo de leitura detalhada das respostas dos professores e demais agentes da 

comunidade serviu de base para organizar os pontos abordados no primeiro dos dois grupos 

focais investigados. 

Foram realizados dois grupos focais com os três professores colaboradores. Os 

tópicos guias elaborados para este fim foram planejados a partir de critérios propostos por 

Flick (2004, p. 14), ou seja, o não direcionamento de perguntas, no grupo focal; a discussão 
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deve ser estimulada pelo moderador de modo informal e espontâneo, considerando-se as 

necessidades de fala do grupo. Isso não deve ser confundido como uma discussão aleatória. 

Além disso, é necessário evidenciar a especificidade de abordagem, ou seja, o moderador 

deve focar questões bem específicas que possibilitem aprofundamento e detalhamento dos 

tópicos pertinentes à pesquisa. Por fim, ampliar a conversa a partir de especificidades e 

encorajar os participantes a trazerem novas questões para reflexão dos pontos levantados pelo 

moderador integra o terceiro critério, o do espectro.  

Para a realização do primeiro grupo focal, solicitamos que cada colaborador levasse 

uma imagem de arte contemporânea. O objetivo desta atividade foi conhecer que tipo de obra 

de arte concebem como sendo contemporânea. Na ocasião, solicitamos que cada professor 

analisasse uma imagem de arte Naif e outra moderna e contemporânea dentro das 

vanguardas, na biblioteca da escola. Essa atividade teve como objetivo analisar as 

concepções dos professores sobre Arte, sobre o processo de leitura visual e o conhecimento 

sobre História da Arte.   

Outro objetivo foi permitir o debate junto aos professores sobre a existência de livros 

de Arte na biblioteca da escola, visando vislumbrar novas ideias para a construção de 

propostas com temáticas e estilos diversificados em sala de aula. 

 

Figura 10: Coleção 1 de obras de arte e biografia na biblioteca da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 
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 A coleção de obras e artistas contemporâneos existente nesta escola no Iata tem uma 

riqueza muito grande dentro de atualizações no aprendizado sobre os artistas atuais; muitos 

conhecem de forma difundida as obras que identificam Romero Brito, mas não conhecem 

sua história, origem. A arte neste sentido de conhecimento através da leitura teórica 

possibilita ver mais sentidos do que a simples prática como metodologia. 

 

Figura 11: Coleção 2 de obras de arte e biografia na biblioteca da escola. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 

 

Além disso, a biografia dos artistas e as ilustrações de forma animada com quadrinhos 

podem favorecer o conhecimento de alunos do ensino fundamental, de forma mais ampla, 

possibilitando, também, a releitura e a apreciação dos traços dos movimentos e artistas 

inseridos no período com suas manifestações de ruptura ou curiosidades. 

A leitura destes livros pode potencializar discussões sobre artistas do cenário 

feminino. Esta proposta foi apresentada pela professora SND, em conversa na Biblioteca, 

para que pudesse trabalhar o cenário das mulheres na história, no dia a dia e no ambiente de 

trabalho. 

O incentivo pela leitura pode partir da apresentação de livros que estimulem o hábito 

de ler pelo prazer e não pela obrigação. Este hábito de concentração oferece aos alunos 

diversas vantagens, como a de conhecerem novos mundos e realidades diferentes, podendo 

construir suas próprias linguagens, oralidades, valores, sentimentos e ideias que podem servir 
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de base e fonte de conhecimento para o resto de suas vidas. 

Lembramos que o professor estabelece caminhos necessários para criar ou viabilizar 

atividades com os alunos. Ana Mae Barbosa e Cunha (2010) menciona a triangulação em 

relação ao conhecer, fazer e contextualizar na condição de um reforço para o melhor 

entendimento dos conceitos e conteúdos disciplinares. 

Os professores, mesmo não conhecendo os livros de arte disponíveis na biblioteca, ao 

terem contato com as obras e com as histórias dos artistas, perceberam diversas 

possibilidades pedagógicas que podem ser aplicadas em sala de aula. Eles também afirmaram 

que precisariam de mais conhecimento e apoio quanto à utilização de metodologias. 

O segundo grupo focal subsidiou o planejamento e a construção das oficinas de arte. 

O objetivo dessa atividade foi identificar a potencialidade empírica de habilidades artísticas 

e pedagógicas de cada professor. Também foram discutidas questões relativas à viabilidade 

de ações artístico-culturais que podem ser desenvolvidas na comunidade escolar. Nesse 

sentido, as discussões priorizaram a observação do espaço escolar, visando a obtenção de 

meios para o desenvolvimento de materiais e a implementação de ações que possam 

ressignificar o conteúdo de Artes. Nessas discussões, os professores puderam perceber a 

natureza como uma grande aliada, possibilitando extrair das árvores e muros histórias e 

intervenções da arte contemporânea com a arte regionalista e a Land Art feita às margens do 

rio e nas árvores de seringueiras. Eles também perceberam que a grande quantidade de lixo 

no entorno da escola pode ser um material utilizado na produção de Artes. 

 

4.5 Interesse pela Arte 

 

Alguns depoimentos anotados no caderno de campo reportam à maneira de trabalhar 

a disciplina de Arte com os alunos da escola em sala de aula durante a semana com o 

planejamento. 

 

Eu planejo minhas aulas de acordo com algumas orientações dos livros e 

coloco também conhecimento de outras disciplinas juntas, como química 

nas ciências quando trabalham com slimes ou tinta, tento seguir os 

bimestres com as várias artes, como o Teatro num bimestre, dança no outro, 

música e desenho e pintura no final e nos projetos usamos quase todas elas. 

Eles copiam, ‘eu passo a proposta’ e eles desenvolvem na aula ou na outra 

semana, não é sempre que dá certo minhas atividades, muitos deles são bem 

pobres, eu me viro com eles e trabalho com o que posso e o que tenho, a 

escola nem sempre tem material pra oferecer. Procuro trabalhar com 
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materiais baratos, mas até estes materiais como papelão para as máscaras 

precisam de alguma coisa pra finalizar, como cola, pincel, papel. (Profa. 

SDR. 2019). 

 

Sempre reparo as atividades deles antes, trabalho em grupos e vamos 

conhecendo juntos o conhecimento de Arte, estou aprendendo também por 

que gosto de arte. Por mais que é pouca aula na semana, sempre puxo um 

pouco mais com complementação de outra aula, porque ali eu estou 

trabalhando Língua Portuguesa no caderno e na fala deles, e eles aprendem, 

tento fazer a aula ser boa, muita gente elogia meus trabalhos, até o pessoal 

da SEDUC. (Profa. CRZ. 2019). 

 

O tempo é bem curto, a maioria tem atividades dentro dos projetos, eu 

quando estava em sala gostava de trabalhar arte com os alunos, eles me 

procuram, passo para eles orientações de como recortar e caprichar nas 

apresentações, temos alunos bastante interessados e estão sempre me 

procurando aqui. (Profa. LRD. 2019). 

 

Quando perguntadas sobre a maneira de trabalhar com os alunos a disciplina de Arte 

com a diversidade de alunos de culturas plurais vindas de sítios, do núcleo do Iata e de 

ranchos ribeirinhos, a maioria dos colaboradores apontou que segue a programação das 

grades de aulas de arte, que é só uma aula durante a semana e que divide algumas atividades 

diferenciadas e o tempo, entendendo cada um com sua cultura e modo de aprendizado. Essa 

estratégia de trabalho numa sala diversa/heterogênea, segundo Barbosa (1991), possibilita 

uma estratégia que necessita de certa atenção, pois as professoras, durante a aula, precisam 

correr de um lado para o outro (como observado em uma das anotações do caderno de 

campo). Elas buscam atender a todos e até conseguem dar conta de acompanhar o 

desenvolvimento dos trabalhos, pois alguns alunos finalizam e outros ficam esperando a 

ajuda de colegas; a professora acha importante a cooperação deles na elaboração dos 

trabalhos. 

 

Os alunos na aula de arte procuram ajudar um ao outro, até os que têm rixa 

de algumas briguinhas, se aproximam, isso que acho bom, professor, deixar 

eles também descobrirem com os colegas, serem mais solidários, mesmo 

tendo alunos bons que fazem sozinho sem minha ajuda, eles ajudam os 

outros (Profa. CRZ. 2019). 

  

A convivência, paciência colaborativa e amor na observação destes professores nos 

faz lembrar até das oficinas de argila com modelagem, como Freire (1998) descreve. 
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[...] é na convivência amorosa com seus alunos e na postura curiosa e aberta 

que assume e, ao mesmo tempo, provoca-os a se assumirem enquanto 

sujeitos sócio histórico-culturais do ato de conhecer, que ele pode falar do 

respeito à dignidade e autonomia do educando. Pressupõe romper com 

concepções e práticas que negam a compreensão da educação como uma 

situação gnosiológica. (FREIRE, 1998, p. 11). 

 

A sensação de motivação e envolvimento para a liberdade de escolhas dentro das 

propostas de criação dos alunos é vista ao se observar o método desenvolvido de integração, 

mesmo não conhecendo Barbosa e Cunha (2010). 

Isso nos leva a tirarmos algumas conclusões em relação ao interesse do professor na 

educação de seus alunos, seja em ambientes de escolas rurais ou urbanos; depende muito 

do educador e seu compromisso com a educação na formação dos sujeitos para a vida e não 

somente para o conhecimento formal. 

É possível perceber que não se consegue desenvolver atividades apenas com uma 

fração de tempo; a aula de arte acontece apenas uma vez por semana e em menos de uma 

hora. Sabemos que há necessidade de ampliação do tempo de aula para viabilizar melhorias 

nos processos de ensino e aprendizagem. 

Uma das colaboradoras que trabalha na biblioteca da escola busca iniciativas de 

propor tarefas coletivas de recortar e pintar, mas, na maioria das vezes, o número de alunos 

que demonstrou interesse pelo trabalho é limitado. A colaboradora mencionou que a 

atividade que desenvolve possui pouca atenção porque não é realizada em sala de aula 

formal. Mesmo assim consegue formar “talentos”, por estar fora de sala de aula, seu 

trabalho é desenvolvido como apoio, sendo uma das atividades facultativas para os alunos. 

Em determinado momento, percebemos que os alunos não apresentam 

preocupações com notas na aula de arte, pois, muitas vezes, conseguem atingir a média da 

nota com o mínimo de esforço. Na sequência, após as atividades iniciais, nos esforçamos 

para promover diálogos juntos aos alunos de modo a reverter o desprezo pela disciplina de 

artes. 

Realizamos atividades (oficinas) junto aos professores no interior da escola de modo 

a colaborar com o processo de ensino e aprendizagem. Os colaboradores em depoimentos 

mencionaram o quanto os alunos passaram a demonstrar interesse pela temática. 

 

Eu nunca imaginei que eles se comportariam tão bem com o barro e que 

fariam tantas coisas bonitas, gostei muito de ver a preocupação deles 

valorizando as pessoas do Iata e utilizar coisas daqui que são tão bonitas, 
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adorei a exposição deles. Não gastaram praticamente nada e conseguiram 

fazer um trabalho que quero continuar, eles já me deram um monte de ideias 

(Profa. SDR. 2019). 

 

Nossa eu vi como eles são criativos, pegaram mangas para sovar, fizeram 

diversos animais, sereia, nossa foi muito bom, muitos pais e pessoas viam 

eles trabalhando e me elogiavam, até o pessoal aqui dentro da nossa escola. 

A exposição de preservação de patrimônio e a Land Art que eu não 

conhecia foi muito interessante, fizeram esculturas lindas eu adorei sair 

com eles na beira do rio, falar de lixo e eles agora eu acho que vão ter outro 

olhar, professor (Profa. CRZ. 2019). 

 

Professor, faz tempo que não trabalho com pintura assim como quadro, 

fizemos uma vez e temos muitos alunos bons que desenham e pintam. 

Nossa exposição com estes trabalhos no projeto de consciência negra vai 

ficar muito lindo, pena ter rachado alguns trabalhos de argila que vi eles 

fazendo, mas achei muito bom ver que nossos livros animaram os 

professores, as pinturas do muro tinham que ter pintado o Sr. Aluízio Lucas 

com mais barriga, as seringueiras olhando pra gente feliz, eu fiz uma que 

ficou feliz, nossa escola tá linda. (Profa. LRD. 2019). 

 

Quando a Arte está presente na formação dos professores, por mais simples que seja, 

já possibilita instigar o aluno a se manifestar por meio de alguma expressão artística, criando 

muitas vezes vontade de conhecer, compreender e valorizar sua maneira de expressar, sua 

identidade, seu patrimônio artístico e cultural ao qual tem acesso pela percepção sensorial 

incentivada.  

Sabemos que as escolas em geral não possuem espaço para as atividades dos 

professores com a disciplina de Arte. Se tivesse, talvez a disciplina seria melhor desenvolvida 

e com mais atenção e tempo, fazendo desta aula um período de conhecimento mais prazeroso 

conforme Ferreira e Lana (2009). 

 

[...] ‘alguns’ profissionais da educação acreditam que o professor de artes 

não precisa de uma sala ambiente, tratam esta disciplina de forma 

preconceituosa, insinuando que não tem a importância da matemática e/ou 

português, pois geralmente não reprova, servindo apenas como lazer, 

complemento de atividades ou confecção de painéis. (FERREIRA; LANA, 

2009, p. 44). 

  



68 
 

5 OFICINAS E A CONSTRUÇÃO DO PRODUTO DA PESQUISA-AÇÃO 

 

Viver tudo de todos os lados, ser a mesma coisa de 

todos os modos possíveis ao mesmo tempo, realizar em 

si toda humanidade de todos os momentos. Num só 

momento difuso, profuso, completo e longínquo [...] 

(Álvaro de Campos, 1916) 

 

A presente seção apresenta como foi construído o produto da pesquisa-ação em 

parceria com os professores, alunos e demais agentes da comunidade da escola pública 

rural/ribeirinha do distrito do Iata, no que tange, principalmente, ao trabalho com a Arte. 

Aponta para a Semana de Arte Moderna e seus vínculos com os cotidianos da escola 

rural/ribeirinha. Nesse ponto, destaca-se o aprimoramento didático-pedagógico dos 

professores no interior da escola sobre temáticas vinculadas ao ensino da disciplina de Artes. 

A construção do produto foi pensada como projeção e alcance na valorização das 

identidades e riquezas culturais do contexto e a partir da aproximação com os agentes da 

escola e demais integrantes da comunidade, valorizando as culturas existentes. 

A metáfora poética no sentido de um cenário imagético e conceitual da educação no 

contexto rural e a arte como desafio nos faz recordar Barros (2001, p. 32), assim como o 

artista dadaísta Marcel Duchamp. Ao brincar com as palavras, temas, imagens, objetos, 

coisas, ele mencionou: “Quem anda nos trilhos é trem de ferro, sou água que corre entre as 

pedras: liberdade caça jeito”. O trabalho dos professores de Arte não deve ser como o trem 

na linha, mecânico em percurso previsível e previamente estipulado, sem liberdade de 

escolhas, receios e aflições nos desafios. Mas sim como da água, se adaptando aos ambientes, 

interagindo, se transformando e modificando de forma imprevisível. 

 

5.1 Oficinas de Artes 

 

A produção de esculturas com modelagem de argila proporcionou mais de quarenta 

obras com figuras regionais da floresta amazônica sobre lendas e cotidianos e possibilitou 

aos professores o repensar do fazer docente na escola. A localidade permite extração de 

matéria-prima a partir dos recursos naturais disponíveis na condição de material pedagógico 

para elaboração de atividades diversas sobre Artes. 

A produção da Land Arte possibilitou sair da sala e despertar a preocupação com 
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temáticas diversas, por exemplo, o meio ambiente. O empilhamento de pedras, a modelagem 

de argila nos troncos das árvores e os olhinhos de tinta nas seringueiras mostram o quanto a 

localidade é importante para todos. 

É possível vincular atividades pedagógicas juntamente às formas expressivas da Arte 

de maneira dialógica, potencializando conhecimentos a partir da arte contemporânea. O 

cenário da investigação é histórico, externa riquezas naturais e culturais impressionantes. As 

intervenções a partir das oficinas não apresentaram danos à localidade; ao contrário, 

despertaram ainda mais o interesse da comunidade escolar pela Arte. 

 

Figura 12: Alunos no pátio da escola, ao fundo o muro sem as pinturas. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 

 

 As oficinas de Artes tiveram importante vertente dentro do domínio das artes visuais. 

Elas serviram como uma proposta da pesquisa-ação para atividades práticas em artes visuais, 

a partir das quais foram identificados alguns aspectos do fazer docente e temáticas de 

interesse da comunidade escolar. Também favoreceram a coleta de dados empíricos e 

viabilizaram a adequação entre as temáticas Educação e Artes.  

As atividades das oficinas foram desenvolvidas a partir do uso de técnicas 

bidimensionais, tridimensionais e espaciais, como reflexão de um todo na busca de 

experimentar alternativas dentro do alcance do contexto escolar, objetivando a coleta de 

dados e, ao mesmo tempo, a organização de eixos temáticos importantes para a produção dos 

materiais didático-pedagógicos para exposição. 
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Nesse sentido, foram aplicadas duas oficinas nas turmas dos 4º e 5º anos: desenho 

com pintura e modelagem em argila; três oficinas nas turmas de 6º, 7º, 8º e 9º anos: pintura 

em murais, modelagem em argila, Land Art – Arte contemporânea num contexto 

educacional. As oficinas foram aplicadas durante as aulas de Artes com a participação dos 

professores, as atividades das oficinas foram mediadas pelos resultados das entrevistas e as 

discussões feitas nos grupos focais aplicados pelo pesquisador.  

 

5.1.1 Oficinas de desenhos com pinturas 

 

O primeiro momento da oficina de desenhos com pinturas aplicada nas turmas de 4º 

e 5º anos compreendeu a produção de desenhos e foi desenvolvida com o objetivo de 

conhecer os traços lineares e as figuras dos alunos com lápis de cor. Esta fase consistiu na 

produção de desenhos com técnicas de memória, revelando as percepções que os alunos já 

possuem e os meios de expressões/representações nos seus registros em relação a detalhes 

ligados à observação. A temática desta oficina foi relacionada a abordagens livres, mas com 

projeção no cotidiano dos alunos, incluindo o local onde eles moram e a arquitetura e 

paisagem do entorno do contexto escolar e do Distrito do Iata. A professora SDR enfatizou 

que a produção dos desenhos podia ser feita de forma livre, mas também, podia ser mediada 

pelas discussões feitas na sala de aula. 

 

Figura 13: Produção dos alunos na oficina de desenho e pintura. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 
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Nos desenhos dos alunos de 4º e 5º anos, foi possível observar a preocupação com o 

lixo no entorno da escola e a relação que os alunos mantêm com o ambiente escolar, 

principalmente com o rio.  

No segundo momento da oficina, os alunos produziram desenhos de rostos, pois os 

professores sentiram a necessidade de trabalhar técnicas para que eles aprimorem alguns 

desenhos, tendo em vista que no mês de novembro, na semana da Consciência Negra, sempre 

são trabalhados em cartazes e pinturas rostos com traços africanos e afrodescendentes e os 

alunos encontraram dificuldades para a realização dessas atividades. 

 

Figura 14: Desenhos de rostos e pinturas para a Semana da Consciência Negra. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 

 

A seguir, demonstramos alguns desenhos elaborados por alunos a partir de atividades 

desenvolvidas no interior da escola por uma das professoras: o cantinho da leitura. Esse 

espaço também carrega atividades de desenhos e pinturas; uma vez por semana, os alunos 

afixam suas produções no cantinho da leitura. A pintura, neste caso, pode ser considerada 

como a arte da cor de acordo com Colly e Teberosky (1999). 
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A pintura pode ser definida como a arte da cor. Se no desenho o que mais 

se utiliza é o traço, na pintura o mais importante é a mancha da cor. Ao 

pintar, vamos colocando sobre o papel a tela ou a parede cores que 

representam seres e objetos, ou que criam formas. (COLL; TEBEROSKY, 

1999, p. 30). 

 

 Detectamos atividades realizadas pelos colaboradores que se aproximam muito 

daquilo que também representa a Arte. 

 

Figura 15: Cantinho da leitura em sala de aula do 4º ano. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 

 

De acordo com Duarte Jr. (1998), os desenhos possibilitam a representação de 

sentimentos e ideias, refletindo a observação da realidade e a compreensão da produção 

artística de outros povos, culturas e épocas. Nesse sentido, observamos que os vínculos 

estabelecidos nas duas categorias, Escola e Artes, foram importantes, pois possibilitaram aos 

alunos a identificação do presente e do passado, a partir das reflexões sobre a constituição do 

local onde eles vivem, projetando, também, perspectivas históricas e possíveis alternativas 

para o desdobramento da pesquisa-ação.  
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5.1.2 Oficinas de modelagem em argila nas turmas de 4º e 5º anos 

 

Nas oficinas de modelagem em argila desenvolvidas nas turmas de 4º e 5º anos, a 

modelagem foi trabalhada com as professoras como explicação teórica para parte de seu 

histórico, ou seja, desde as primeiras manifestações da humanidade até a contemporaneidade.  

Na antiguidade, a história da arte pode ser detectada também por meio da presença 

de materiais em cerâmica e argila; na Mesopotâmia, com a escrita cuneiforme que usava 

como suporte a argila, demonstramos os blocos de inscrições e a produção de tijolos para 

grandes templos, como os Zigurates.  

O desenvolvimento de diversas técnicas que auxiliaram na produção de materiais foi 

possível a partir do cozimento dos minerais, isso com o controle e domínio do fogo. Deste 

modo, o barro passou a ser moldado e transformado em peças utilitárias e representativas 

para a alimentação e os rituais. No Brasil, era muito difundido o comércio de filtros de barro 

para tomar água filtrada até a década de 80 do século XX; o filtro de barro ajudava a manter 

uma temperatura fresca, assim como as moringas de trabalhadores rurais. 

A definição de modelagem vem do ato de moldar, dar forma manual a materiais 

flexíveis e manipuláveis como o barro, a argila e outros materiais minerais maleáveis como 

o vidro, a porcelana, metais que se transformam em objetos tridimensionais. Mesmo com 

tantas tecnologias industriais, a argila, dentro destes elementos naturais, ainda é uma prática 

bastante artesanal, tem sua história no final da Idade Moderna com o Barroco nas telhas 

coloniais de casas no Brasil, conhecidas como telhas “feitas na coxa”, realizadas por serviços 

escravos. Hoje, as olarias possuem maquinários, mas a cerâmica de forma artística é ainda 

um processo de grande atenção manual, processo de alquimia que usa os 4 elementos da 

natureza, terra, água, ar e fogo. 

Os professores analisaram as cerâmicas dos povos indígenas e dos artistas 

contemporâneos a partir de matérias apresentadas nas oficinas. 

Na oficina, a professora SND das turmas de 4º e 5º anos optou pelo estudo sobre a 

cultura de tribos indígenas do Brasil, destacando-se a cerâmica tapajônica do Amazonas, 

mostrando, a partir de imagens em papel impresso, obras do povo de Karajá. Esse povo está 

distribuído em quatro estados brasileiros: Goiás, Mato Grosso, Pará e Tocantins e possui 

características próprias como as bonecas, mostrando que podem representar os fatos do 

cotidiano de personagens.  

Tudo isso foi possível porque utilizamos diversos recursos didáticos, desde livros, 

imagens, vídeos e sites.  

http://g1.globo.com/tudo-sobre/goias
http://g1.globo.com/tudo-sobre/mato-grosso
http://g1.globo.com/tudo-sobre/para
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Figura 16: Produção dos alunos dos 4º e 5º anos, aprendendo a modelar com argila. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 

 

5.1.3 Oficinas de pintura em murais 

 

Nas turmas dos 6º e 7º anos, a oficina de pintura em murais foi desenvolvida com o 

objetivo de valorizar a identidade do espaço escolar a partir da produção de artes que 

representassem as personalidades históricas e folclóricas da localidade, bem como do 

patrimônio histórico cultural remanescente. Ela foi caracterizada pela utilização da técnica 

de projeção de imagens visando a ampliação dos desenhos. Nesta fase, também foram 

trabalhados conhecimentos sobre a composição das cores, dosagem da mistura de pigmentos 

e definição de pontos, linhas e formas.  

As ações foram sensibilizadas pela professora CRZ, que trabalhou com o tema 

“Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural”, abordagem que se tornou significativa no 

Iata e que resultou em boas reflexões dos alunos em outra escola, onde foram desenvolvidas 

maquetes. A professora convidou outro colega da disciplina de História para também 

participar, proferindo uma fala sobre patrimônios públicos. Eles fizeram durante um mês uma 

campanha de sensibilização sobre a preservação dos prédios públicos, os quais muitas vezes 

são destruídos por vândalos.  

A partir das discussões e das visitas aos prédios antigos localizados na parte central 

do distrito do Iata, os alunos perceberam que existem muitos prédios em ruínas e sem 

cuidados, dentre eles, um hotel que sequer foi inaugurado e está em completo abandono. 

Assim, os alunos colaram os desenhos de diversos prédios históricos tanto do município de 

Guajará-Mirim como do distrito do Iata, em um painel de TNT, e depois reproduziram parte 
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destes desenhos no muro da escola, dentre eles: a locomotiva do trem da E.F.M.M., um dos 

maiores empreendimentos da região Norte, que impulsionou a criação do município de 

Guajará-Mirim e da Colônia Agrícola do Iata, onde está localizado o atual distrito do Iata.  

 

Figura 17: Painéis confeccionados por alunos sobre a cultural do local. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 

 

Após a realização das pinturas, a professora fez uma roda de conversa com os alunos 

para sensibilizá-los sobre a importância da preservação do patrimônio histórico cultural, que 

é um importante elemento da identidade cultural do distrito do Iata. Ela também destacou a 

importância da valorização das personalidades históricas e folclóricas do distrito, as quais 

são guardiãs da memória da localidade. 

A professora CRZ faz suas avaliações em arte anotando em seu caderno as aulas e os 

resultados, diferente de outras disciplinas; segundo a professora, a arte é mais importante por 

possibilitar maiores interações e modos de observação.  

Conforme Porche (1982, p. 102), o desenho é base universal de muitos educadores e 

alunos, visto que o aprendizado da escrita começa com a ideia de um sapinho pulando para 

formar, na caligrafia e memorização, a letra “m”, assim como outras imagens vinculadas para 

depois serem abstraídas e ressignificadas pela codificação. O desenho é o conjunto das 

atividades humanas que desemboca na criação e fabricação concreta, em diversos materiais 

de um mundo figurativo. Estas figuras podem ser feitas carregadas de emotividade e 

afetividade de formas codificadas, signos de uma linguagem elaborada. Elas exigem, para a 

sua fabricação, a colaboração das mãos dos olhos, de instrumentos, de técnicas e de materiais. 

A produção dos desenhos e pinturas favoreceu nos alunos o desenvolvimento de 

percepções sensoriais, emocionais e cognitivas, contribuindo, também, para a aprendizagem 
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de técnicas de desenho e manchas, como exercícios da libertação e das rupturas da arte 

clássica, que busca esta expressão natural desde a arte rupestre, mostrando coragem em poder 

errar sem se sentir punido ou reprimido por críticas. Na construção destas atividades, a 

professora mostrou aos alunos a maestria na mão e braço que desenha e pinta, espalhando as 

cores ao olhar a distância dos tons de verde e azul na margem com o verde das matas; 

demonstrou segurança e apoio quando erravam as tonalidades, disse que o medo é algo que 

destrói a naturalidade das pessoas e que qualquer mudança podia ser feita para alterar a 

imagem natural. 

Nesse processo, foram produzidos, com a nossa orientação, desenhos de árvores e 

pinturas em tecido e papel. Os alunos, após uma hora de pintura, queriam aprender a desenhar 

o rosto, mas a professora CRZ não tinha conhecimento sobre as técnicas de desenhos de 

rostos e permitiu usar a aula seguinte, que seria depois de português, para esta atividade.  

 

Figura 18: Alunos dos 6º e 7º anos aprendendo tonalidades. 

 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 

 

No segundo estágio, a oficina foi desenvolvida com pinturas. As professoras, com a 

colaboração de alunos do Ensino Médio – Mediação Tecnológica, pintaram o muro na cor 

branca, delimitando os espaços para a construção dos painéis temáticos, visando, também, 

perceber a mistura de cores, plasticidade, linearidade e pontos e linhas relacionados à 

perspectiva. O tema dos desenhos foi voltado para a valorização do local em relação à 

História e à Cultura do Iata.  
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Muitos alunos que não conseguiram desenhar pediram para seus colegas ampliarem 

as imagens do trem, da Dona Juta, do Sr. Adonias e do servidor da escola, o Sr. Aloísio 

Lucas, morador que expressa muito carinho por toda a comunidade escolar e que tem uma 

história muito importante no distrito do Iata. O Sr. Aloísio, durante cerca de quarenta anos, 

transportou em um caminhão os agricultores do distrito do Iata. Os desenhos foram feitos por 

um aluno do terceiro ano da Mediação Tecnológica e os alunos dos 6º e 7º anos realizaram 

as pinturas com as graduações tonais de cores e estilos. 

Os alunos aprenderam a liberdade com as cores, conhecendo as misturas e relações 

das cores complementares, primárias, secundárias, terciárias, quentes, frias e neutras, bem 

como as tonalidades para escurecer e clarear, dando mais volume aos desenhos. Nesse 

sentido, a arte do aprendizado surge no mundo como forma de transformar a experiência 

vivida em objetos de conhecimento, que possibilitam demonstrar a percepção e a imaginação. 

Dessa forma, na educação, ela pode ter como função a inserção de saberes culturais e 

estéticos, portanto, o trabalho com a produção e a apreciação artística é importante para a 

construção da aprendizagem significativa nesta área. 

 

Figura 19: Estação do trem em Iata. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 

 

As oficinas de desenhos aliadas com a pintura proporcionaram a exploração dos 

espaços da escola com o objetivo de levar como proposta o paisagismo artístico no entorno 

da escola. O rio, o pôr do sol, a arquitetura e os elementos da composição também foram 

utilizados, valorizando as propostas e necessidades evidenciadas nas entrevistas das 

professoras. 
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Considerando que desenhar e pintar são atividades divertidas para qualquer idade e 

de grande importância para melhorar a conexão pessoal com o meio, as atividades 

desenvolvidas nas oficinas possibilitaram a criação de vínculos dos alunos com a escola e 

com a comunidade, os quais foram expressos pelas recordações de memórias vinculadas ao 

prazer das ações que deixaram marcas das identidades histórico-culturais do Distrito. Além 

disso, o desenho dos murais temáticos valorizou as paredes externas do muro da escola, que 

estavam com as pinturas envelhecidas pela falta de manutenção. 

Na produção dos murais temáticos, foram utilizadas as técnicas de pinturas do 

expressionismo, as quais são caracterizadas pela liberdade de criação e pinceladas e a 

valorização de pessoas simples e suas lutas. As observações dos desenhos ao ar livre 

proporcionaram aos alunos uma relação íntima entre a natureza e o ser humano que a integra 

num todo. Os professores e os alunos, ao trabalharem suas percepções e sensibilidades, 

conceberam uma maneira de compreender o mundo que os cerca com inúmeras 

possibilidades de aprendizagem e valorização do local onde vivem.  

Nas turmas dos 8º e 9º anos, a oficina de pintura em murais foi desenvolvida com o 

objetivo de trabalhar as cores monocromáticas de tons de preto, cinza e branco, análogas e 

complementares. Nesta oficina, foram utilizados os conhecimentos das grades tonais 

policromáticas, com base na observação de grandes artistas do Impressionismo, com o jogo 

de luz através da ciência da observação no disco em CD e depois na Química com a 

pigmentação das cores, com o objetivo de mostrar aos alunos a importância de valorizar o 

contexto local como modelo inspirador. 

 

Figura 20: Alunos aprendendo as cores primárias e complementares em disco de CD. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 

 

As professoras LRD, SDR e CRZ trabalharam a leitura visual de pinturas de artistas 
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do Impressionismo e Modernismo, a partir das obras disponíveis na biblioteca da escola. 

Dessa forma, os alunos conheceram a biografia de alguns artistas do Impressionismo e do 

Modernismo, ficando motivados a olhar o nascer e o pôr do sol, as paisagens do seu entorno 

local, as cores com as temperaturas quentes e frias nas escalas e tons que seguem princípios 

da observação da paisagem. 

Na ocasião, alguns alunos, acompanhados pelas professoras, fizeram observações no 

pátio externo e nos espaços do entorno da escola, tais como: o posto de saúde, a igreja, a 

escola e no fundo da escola o rio com a antiga estação, além da criação de personalidades do 

local, lendas e acontecimentos da vida cotidiana, reportando para a produção de obras 

artísticas para futura exposição de Artes na escola, onde os educadores combinaram de se 

apresentar junto ao projeto de Consciência Negra na Semana do dia 20 de Novembro de 

2019.  

 

Figura 21: Professora e alunos em pinturas de painéis e murais na escola. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 

 

Aprender a desenhar é algo que envolve a construção comunicativa de transcrição da 

ideia oral fonética em visual. O pensamento de uniformizar o conceito de que o belo é ligado 

a mimesis como reprodução imitativa da natureza das coisas que vemos, com técnicas de 

observação; é algo que exige habilidade. Mas a expressão singular de identidade e marca 

todos nós temos, portanto, aprender arte de forma acadêmica é algo que desconstrói valores 

que nunca deveriam ser desconstruídos se desde criança fôssemos incentivados a ser 

valorizados pela nossa diferença na construção pessoal de forma linear e palheta de cor.  
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Fazer arte reúne processos complexos em que a criança sintetiza diversos 

elementos de sua experiência. No processo de selecionar, interpretar e 

reformar, mostra como pensa, como sente e como vê. A criança representa 

na criação artística o que lhe interessa e o que ela domina, de acordo com 

seus estágios evolutivos. Uma obra de arte não é a representação de uma 

coisa, mas a representação da relação do artista com aquela coisa. [...] 

Quanto mais se avança na arte, mais se conhece e demonstra autoconfiança, 

independência, comunicação e adaptação social. (ALBINATTI, 2008, p. 4). 

 

Porém, respeitar os limites de cada um com seus traços pessoais sem viciar com 

técnicas que desconstroem a originalidade é algo que só é sentido por profissionais com senso 

de valorização das diversidades de expressão, codificação e significação. 

 

[…] a leitura que se faz do mundo vem por meio dos nossos sentidos, da 

percepção, da imaginação, da intuição e do intelecto. Portanto, não somos 

passíveis às informações que nos chegam, apenas selecionamos o que nos 

sensibiliza e então é feito um recorte da realidade, através do modo como 

olhamos e encaramos o mundo. (BUENO, 2011, p. 151). 

 

Figura 22: Alunos em espaço de contemplação da Arte e da natureza (refeitório). 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 

 

Algumas técnicas podem ser mostradas quando a finalidade é tentar perceber onde o 

aluno entende que algo o incomoda e não vê como belo ou certo, permitindo que ele faça um 

autojulgamento, como alguém que não sabe desenhar.  

Todos sabem desenhar, assim como a letra que é treinada a condicionamento e função 

de comunicação de aproximação; a arte do desenho, não necessariamente, precisa buscar 

relações para mostrar que a diferença é algo que enriquece a personalidade de cada um. Por 

isso, vários exemplos visuais foram mostrados: formato das árvores nos galhos, as pedras, as 

digitais e as mãos, o rosto, etc. a importância de mostrar que a diversidade de cores, formas 
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e estilos é o que nos valoriza. 

 

Figura 23: Oficina de desenho e pintura em painéis. 

    

Fonte: O autor (Iata, 2019). 

 

A arte na escola tem um poder transformador. Ela desenvolve a criatividade, a 

capacidade de solucionar problemas, melhora a autoestima, faz o aluno desafiar seus limites 

e aumenta seu repertório cultural e estético, podendo valorizar suas percepções de mundo. 

Um ponto significativo do processo de aprendizagem deles nas oficinas foi o 

momento em que muitos alunos começaram a apreciar os trabalhos artísticos seus e dos 

colegas, interpretando e identificando suas características e suas ideias colocadas nas 

imagens. Os alunos passaram no ato da produção artística a consumir arte de forma natural, 

observar as coisas com a expressão da arte aos seus redores, nos seus cotidianos. 

 

Figura 24: Pinturas em painéis sobre o patrimônio histórico cultural do Iata. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 
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Para desenvolver a autonomia do aluno na escola, o professor e toda comunidade 

escolar precisam acreditar na capacidade daquela criança ou adolescente de articular, criar e 

desenvolver seus próprios projetos. Por isso, foi possível observar na pesquisa que é muito 

importante ouvir não só os professores, mas também os alunos, entendendo seus interesses e 

oferecendo oportunidades para suas criações. A disciplina de artes, em geral, é um espaço 

dedicado à construção estética, ao desenvolvimento de habilidades, ao aprendizado artístico, 

cultural e muito mais. É importante que ela esteja presente nas escolas e na vida de todos 

como identidade visual e cultural. 

 

Figura 25: Intervenção artística nos muros da escola. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 

  

Os temas foram levantados por cada sala; como eram seis espaços divididos por 

muretas de alicerce no muro, dividiram em um grupo que iria transferir o desenho da Dona 

Juta ceramista vizinha da escola para homenageá-la; outro espaço com os peixes do rio 

Mamoré, para o qual contaram com a ajuda de um servidor, Sr. Cuca – que pesca nos finais 

de semana orientando-os sobre os peixes e as formas; um grupo para desenhar, transferir e 

pintar a imagem do servidor Sr. Aloízio, que foi também uma importante personalidade 

histórica que conta para os alunos o caminhão que dirigia e levava a produção dos avós de 

muitos deles; o espaço das asas sugerido pela professora para tirar fotos e acrescentados uma 

sereia, por uma das alunas, e uma capivara, por um aluno; o espaço do trem com o Senhor 

Adonias, um dos primeiros administradores como maquinista do trem. Ele, com seus mais 

de 90 anos, foi à escola para ver a pintura e, segundo a diretora, gostou muito do que viu. 

Uma das falas de aluno do 7º ano, após encerrar parte do muro do trem que o 

pesquisador anotou, foi: “Agora não tenho mais vergonha da minha escola”. 
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Figura 26: Dona Juta, os potes e os artesanatos de peixes. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 

 

A comunidade escolar, principalmente os alunos, possui um grande carinho pela 

moradora Dona Juta; a maioria conhece ela por trabalhar com cerâmica, reside num caminho 

da estrada de ferro em sentido onde chega até a caixa d’água e o antigo cemitério com ranchos 

e sítios. Dona Juta diz que não trabalha mais com argila devido a seus problemas de friagem 

e dor nas mãos, mas ainda possui algumas produções que guarda para contar suas histórias e 

não vende. 

A pintura dela, realizada pelos alunos com a professora, foi uma homenagem que 

escolheram como tema no espaço do muro. A oficina de argila com modelagem foi citada 

nas entrevistas das professoras, que viam com dificuldade o trabalho deste material; apesar 

de achá-lo bastante interessante, não sabiam usá-lo dentro da escola com os alunos. 
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Figura 27: Desenhos e pinturas nos muros da escola. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 

 

As diversas maneiras e formas como as pessoas pensam sobre o seu mundo, ou sobre 

a interpretação e visão das coisas ao seu redor, é o resultado de processos construídos 

culturalmente. “A representação social é sempre uma unidade do que as pessoas pensam e 

do modo como fazem, [...] ela compreende, também, seus comportamentos e a prática 

interativa de um grupo” (WAGNER, 2000, p. 11).  

 A partir dos conhecimentos dos alunos e das entrevistas e grupos focais dos 

professores, foi possível surgir toda uma diversidade de conteúdos, ricos em conhecimentos 

que se ligam aos acontecimentos atuais. A prática escolar deve basear-se numa proposta 

intercultural que fortaleça e reconheça suas vivências, saberes e significados de sujeitos 

pertencentes ao local. 

 

5.1.4 Oficinas de modelagem em argila com turmas do 6º ao 9º ano 

 

A oficina de modelagem em argila, material conhecido na região Norte Amazônica 

como barro, aplicada para as turmas dos 6º, 7º, 8º e 9º anos, teve como objetivo possibilitar 

aos alunos o trabalho com a modelagem, a partir da utilização dessa matéria-prima como 

recurso didático-pedagógico acessível e de baixo custo. Também objetivou despertar nos 

alunos o senso criativo e a compreensão de que os recursos naturais do local podem ser 

utilizados nas aulas de Arte, visando a valorização do meio ambiente e promovendo a 

sustentabilidade como alternativa para as produções artísticas, de forma singular.  

As atividades da oficina foram desenvolvidas fora da sala de aula, nos meses de 

setembro e outubro de 2019, realizadas no chão e em mesas improvisadas com papelão, bem 
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como em locais ao ar livre, o que favoreceu a secagem, a modelagem e a limpeza das mãos. 

A argila, material bem flexível quanto à técnica e de grande fartura na região, foi retirada às 

margens do rio Mamoré, para demonstrar soluções quanto à necessidade de materiais 

pedagógicos de grande potencial didático e ludicidade no aprendizado. 

Todo o processo de criação necessitou antes de estudos tanto para a logística 

estrutural e material quanto para a apresentação de exemplos na história da arte; depois foram 

feitas as experimentações.  

Ao transportarmos nossas experiências para a matéria, transformamos o processo 

artístico em veículo de integração, possibilitando oportunizar o prazer das aulas e a sua 

continuidade pela comunidade através da valorização das capacidades e da identidade 

cultural e individual dos sujeitos. O sujeito transforma suas questões em contornos. Esse 

contato com a matéria instaura uma nova dimensão. 

Nesta oficina, as professoras foram conhecer, no fundo da escola, os pontos de coleta 

onde existe este material, o que possibilitou a retirada de três tipos de argila: a amarela, a 

preta e a branca. Esses são materiais pedagógicos de custo praticamente zero que envolvem 

mais a mão de obra do que os gastos que seriam custeados pela gestão da escola na compra 

de materiais industrializados. Isso considerando que a utilização da argila possibilita 

produções não só para a disciplina de arte, mas também para a disciplina de Ciências. A 

professora percebeu que os desenhos do corpo humano poderiam ser realizados de forma 

tridimensional, assim como é feito com o papel machê e as massinhas industriais, 

possibilitando, se houver interesse por parte da gestão, a especialização de espaços mais 

adequados para esta prática. 

O processo de contextualizar obras de arte ligadas ao plano da escultura na 

tridimensionalidade e as práticas educativas do conhecimento em relação ao fazer artístico 

não se limitam a informações meramente estéticas ou decorativas, mas funcionais, requisitos 

que no futuro serão observados para analisar a complementação do entendimento das 

imagens como leitura e aprendizado dentro da comunidade escolar como hábito. Além disso, 

fomentam a herança cultural de povos integrados às raízes culturais locais de identidades 

como a indígena e nordestina, pelo resgate e valorização da construção do local e de seus 

povos oriundos. 

Foi importante aliar a base teórica com o fazer artístico das oficinas, uma simbiose 

das experiências das práticas e das vivências, algo fundamental na ocasião.  

O momento de interação das obras com suas relações dentro dos estudos teóricos e as 

relações de respeito à liberdade do aluno de se expressar, aplicando na prática conceitos 
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estéticos e poéticos abordados durante a leitura e contextualização da triangulação nas 

propostas de Ana Mae Barbosa (1991), são a contextualização histórica (conhecimento), o 

fazer artístico (fazer arte) e a apreciação artística (saber ler uma obra de arte). 

Nesta oficina, a primeira proposta feita pelas professoras foi a produção de 

modelagens que representassem a fauna amazônica ou figuras e personalidades ou 

personalidades históricas e religiosas. Algumas esculturas foram sugeridas pela professora, 

que apresentou cópias de imagens de artesanatos do Nordeste com as obras de Mestre 

Vitalino e, também, da fauna amazônica, pela qual se diz muito apaixonada, considerando, 

também, a criatividade e a autonomia dos alunos. Assim, durante a oficina, para promover a 

interação na exploração da imaginação, os alunos vivenciaram a modelagem de forma livre. 

Antes de começar a modelar, os alunos prepararam o ambiente nas mesas e carteiras 

que estavam empilhadas num espaço de cômodo externo, que lembra um almoxarifado, 

cobriram alguns espaços também no chão com papelão e com plástico, trouxeram potinhos 

de garrafas de água ou refrigerantes de plásticos. A professora CRZ mencionou que não era 

possível trabalhar com a argila com frequência, devido ao pouco tempo de aula de arte na 

semana, porém, ficou surpresa com tanta curiosidade e criatividade dos alunos. Ela orientou 

os pais, visitantes e servidores que entravam na escola e paravam para ver as esculturas 

produzidas pelos alunos, até fotografando. A professora também afirmou que se sentiu muito 

bem ao receber elogios dos colegas e disse ao pesquisador que iria postar as fotografias dos 

alunos no grupo do WhatsApp da escola. 

A professora também comentou sobre o cheiro da argila, destacando a diferença entre 

o cheiro do referido material e o cheiro das massas industrializadas e aromatizadas. Nessa 

perspectiva, destacamos que a arte da modelagem da argila proporciona estímulos 

neuromotores que aguçam as atividades sensoriais e potencializam o processo de criatividade 

e a concentração necessária para o fazer artístico. 
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Figura 28: Personalidades folclóricas elaboradas pelos alunos. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 

 

Nas aulas de Arte, os alunos, orientados pelas professoras, tiveram a oportunidade de 

trabalhar nas oficinas de modelagem com argila, material natural plástico que permite 

inúmeras possibilidades de criação e alguns processos de observação da tridimensionalidade. 

Nas aulas de ciências, trabalharam conteúdos relacionados ao material polifórmico 

argilomineral composto de partículas extremamente pequenas, constituídas por silicatos 

hidratados de alumínio e ferro, podendo conter em sua propriedade elementos alcalinos, 

sódio, potássio e também alcalinos terrosos como cálcio e magnésio, o que faz dele um 

material flexível. O uso desse material proporcionou ricas experiências sensoriais, assim 

como possibilidades ilimitadas para modelar e dar formas aos elementos que habitam o 

imaginário das professoras e dos alunos. 

Foi interessante observar como uma obra pode ter diferentes significados quando 

transportada e concretizada por materiais sólidos. Nesse sentido, o arquiteto Oscar Niemeyer 

planejou o Congresso Nacional desta maneira, “viu um copo na esquerda, duas garrafas e um 

limão virado”. 
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Figura 29: Pôr do sol entre montanhas, intertextualidade com obras do Modernismo. 

 

Fonte: Imagem coletada pelo Pesquisador durante visita técnica, em 25 de outubro de 2019. 

 

A oficina não visou somente o produto final, mas sim o processo que acompanhou 

desde o momento da retirada do barro nas margens do rio, por um servidor e uma professora, 

até o sovar e o toque na massa, do poder de dar forma, onde questões internas podem ser 

discutidas. Neste contexto, a professora deve intervir com o objetivo de dar forma às 

experiências presentes no processo criativo. Para tais procedimentos, é fundamental ter o 

domínio da técnica a ser utilizada, assim como o conhecimento de elementos teóricos que 

lhe permitam observar em cada indivíduo um ponto de vista estético e funcional. 

Segundo a professora, “os alunos esquecem de problemas e até do horário da aula e 

do intervalo; eles ficam tentando melhorar as formas na modelagem e dar aparência de 

significados que são deles. A sensação é muito gostosa de alisar e cortar o barro, eu acabo 

me tornando igual eles para fazer minha arte, e eles fazem até melhor que eu, muito bons 

eles”. Essa interação da professora com os alunos, em relação à educação, é comentada por 

Freire:  

 

[...] é preciso que a educação esteja – em seu conteúdo, em seus programas 

e em seus métodos – adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem 

chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo, 

estabelecer com os outros homens relações de reciprocidade, fazer a cultura 

e a história [...] uma educação que liberte, que não adapte, domestique ou 

subjugue. (FREIRE; SHOR, 2006, p. 45).  

  

Para os referidos autores, a escola deve se apresentar como um local privilegiado 

inerente à libertação, pois é pela escola e dentro da proposta da escola que os debates devem 
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ser possibilitados, discutidos, dialogados, de forma a exaurir algumas observações, 

possibilitando alcançar a compreensão, o respeito, a admiração, a troca de experiência e a 

ampliação sobre a realidade circundante e, desta maneira, possibilitar a escrita de uma 

história com mudanças e transformações. 

Com o objetivo de orientar as atividades da oficina, a professora CRZ circulou entre 

os alunos e propôs algumas questões com base no que eles poderiam criar e, respondendo a 

questionamentos dos alunos que não sabiam o que produzir, apresentou personagens e pediu 

para que os alunos recriassem a partir das ideias apresentadas. Dentre as personagens 

apresentadas, destacou-se o mestre Vitalino Pereira dos Santos (1909-1963), nascido em 

Caruaru no estado de Pernambuco, artista que se notabilizou por criar figuras inspiradas nas 

crenças populares, em cenas do universo rural e urbano, no cotidiano, nos rituais e no 

imaginário da população do sertão nordestino brasileiro.  

Após falar do referido artista com o qual ela tinha afinidade por ser de origem 

nordestina, a professora mostrou, através de recorte, a figura das bandeiras do estado de 

Pernambuco e do município de Guajará-Mirim, perguntando aos alunos que relações de 

semelhanças eles identificavam nas respectivas imagens. Assim, a partir da leitura das 

imagens, os alunos apontaram a relação do sol com a estrela e das cores primárias de 

pigmento no arco-íris do município e com as cores primárias da luz do estado do 

Pernambuco. 

 

Figura 30: Iconografia heráldica, simbologia das cores e formas. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 

 

Outras possíveis referências para a professora CRZ com as turmas do Ensino 

Fundamental II foram as imagens de esculturas antigas e contemporâneas de obras populares 

brasileiras do Nordeste onde nasceu, principalmente de Mestre Vitalino. Ela apresentou as 
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imagens e fez a leitura da biografia do artista solicitando que os alunos recriassem cenas das 

suas vivências com personagens locais ou com animais da fauna amazônica. Neste caso, a 

produção de um artista específico como o Mestre Vitalino também pode servir de base para 

a construção de propostas de produção de Arte, desde que o aluno não tenha que fazer uma 

simples cópia.  

A professora CRZ, em uma de suas falas na oficina, deixou explícito o seu ponto de 

vista, afirmando: “Eu gosto de ver os alunos se expressando de forma natural e feliz, um 

ajudando o outro como brincadeira, só oriento em alguns encaixes para não rachar a argila e 

passar mais água para deixar liso ou amassar mais e tirar as sujeiras”. 

No segundo momento da oficina, a professora CRZ apresentou cópias, impressas em 

preto e branco, de duas imagens, uma do artista Vitalino Pereira dos Santos e a outra do 

artista Antônio Batista de Sousa (1925-2010), português naturalizado brasileiro e conhecido 

como Antônio Poteiro. Ela leu a biografia do artista e falou sobre as formas utilitárias dos 

potes que ele produziu, destacando que com o tempo essas peças passaram a ter maior valor 

de venda, o que culminou no reconhecimento do artista internacionalmente.  

Durante as discussões, os alunos destacaram as produções de potes de barros e de 

outras peças feitas por Dona Juta, uma pioneira do Distrito, que domina as técnicas da 

cerâmica, porém, ainda não teve o devido reconhecimento de sua Arte.  

 

Figura 31: Representações das produções dos artistas Mestre Vitalino e Antônio Poteiro. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 
 

Após a apresentação das ilustrações no pátio da escola, os alunos se sentiram 

motivados em iniciar o trabalho de modelagem de argila, porém, a professora orientou que 
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eles não precisavam ser tão realistas nos detalhes das peças que iriam produzir. Esta atitude 

foi apresentada por uma aluna que disse: “não deve ser difícil, vou fazer um seringueiro, 

professora, eu acho que faço melhor”. 

 

A manipulação do barro é um meio eficaz no processo de liberdade do 

indivíduo, propicia lazer e ainda liberta os movimentos, desenvolvendo a 

percepção. A modelagem permite que expressemos nossos pensamentos 

sem precisar exprimir palavras: o movimento, a forma, o volume e o gesto 

trazem a linguagem viva do mundo interior, refletindo o caráter e o 

temperamento com fortes impressões da personalidade. (GABBAI, 1987, 

p. 15). 

 

A professora providenciou a água e orientou muitos alunos que reclamaram sobre as 

propriedades do material, informando que a argila estava dura. Alguns tentaram sovar e 

amassar a argila, ao tempo em que um dos meninos recolheu mangas verdes e começou a 

bater na massa. Outros, vendo que a técnica funcionava, também começaram a usá-la. A 

professora se aproximou de nós e disse: “Nossa, professora, olha eles sovando a argila com 

manga, que legal a criatividade de pensar modos de resolver as coisas com o que tem perto, 

e que graça, estão conseguindo! (risos).”. 

 

Figura 32: Mangas para amassar a argila, técnicas improvisadas pelos alunos. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 

 

 A Professora CRZ, em uma das entrevistas, mencionou: “meus alunos se tornaram 

grandiosos e passaram a respeitar mais Dona Juta e todos os idosos da comunidade depois 

da visita e aula. Passaram a ter outra visão com as pessoas que têm uma história bonita aqui 

no Iata”. 

 A argila está ligada à terra com a essência material humana, a água como maneira de 
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moldar, o ar para secar e o fogo para transformar, estes quatro elementos são essenciais para 

a vida. “A criança que modela o pato ou o pote modela a si mesmo e cria a vida, a sua vida” 

(SOARES, 2013, p. 33). 

 

Figura 33: Alunos no pátio da escola com a utilização de mangas para sovar a argila. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 

  

O Artigo 54 da Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, prevê no inciso V, “[...] acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa 

e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. Dessa forma, é importante o 

incentivo de práticas educativas que propiciem atividades lúdicas ou sensoriais, momentos 

estes que são valorizados na memória devido à integração de vivências, que potencializa, nas 

experimentações, o conhecimento. Explorar materiais é um dos processos, além do diálogo, 

que serve de técnica à criatividade e construção da identidade dos sujeitos, em meio ao 

cenário no qual vivem e convivem.  

Segundo Gloton e Clero (1971), é preciso incentivar ações criativas, dispondo de 

materiais necessários aos alunos, crianças ou adolescentes, diferenciando os suportes 

também, oportunizando condições para que eles se sintam atraídos para atividades 

motivadoras, realizando o máximo de cada um na participação, de maneira dinâmica em meio 

aos desafios. Neste aspecto, “só uma educação voltada para a criatividade poderá permitir 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10611373/artigo-54-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990?ref=serp-featured
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uma disponibilidade criadora face aos problemas desconhecidos com que se depararem, 

através de uma constante adaptação às novas formas, de uma constante invenção de novos 

processos […].” (SOUSA, 2003, p. 197). 

Os professores, pelo que acompanhamos nas oficinas de arte, apresentaram as 

propostas das atividades como algo essencial para diferentes descobertas em relação a 

comparações e citações de elementos do que estudam em outras disciplinas e no ambiente e 

exemplo de pessoas da comunidade. Eles trouxeram os livros da biblioteca para enriquecer 

o visual com exemplos de estilos, o que mostrou ser incentivado com a educação artística, 

orientando de forma animada, fazendo os alunos sentirem sua importância como produtor 

artístico para que a atividade fosse significativa e conseguissem extrair algo deles de forma 

materializada nas experimentações, principalmente nos desenhos, pinturas e esculturas. 

Neste sentido, o professor é “[...] alguém que conduz alguém até si mesmo [...]” 

(LARROSA, 2003, p. 51), fazendo com que os alunos não busquem imitação, mas entendam 

sua própria maneira de ser e de se expressar. Segundo o autor, “[...] se alguém lê ou escuta 

ou olha com o coração aberto, aquilo que lê, escuta ou olha ressoa nele; ressoa no silêncio 

que é ele, e assim o silêncio penetrado pela forma se faz fecundo. E assim, alguém vai sendo 

levado à sua própria forma [...]” (LARROSA, 2003, p. 52). 

 

[...] estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem fazer 

cultura, sem ‘tratar’ sua própria presença no mundo, sem sonhar, sem 

cantar, sem musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas, sem usar 

as mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, 

sem fazer ciências ou teologia, sem assombro em fase do mistério, sem 

aprender, sem politizar não é possível. (FREIRE, 1998, p. 58). 

 

A função do educador deve ir além da transmissão de conhecimento; deve ser 

motivador para enfrentar desafios, como quando o aluno diz que não sabe desenhar; deve 

mostrar encorajamento em se expressar, falar; deve criar possibilidades para que o aluno saia 

do mundo oprimido e valorize seu lugar, sua gente e sua cultura. 

Os educadores da disciplina de Arte na escola pesquisada mostraram que sabiam 

solicitar aos alunos que modificassem as obras que gostaram de forma que colocassem algo 

deles, pessoal. Assim, criaram diversos desenhos e pinturas e esculturas que usaram de base, 

dando uma noção e não um compromisso de cópia. 

Durante as atividades da oficina, a professora sempre auxiliava os alunos na limpeza 

do espaço, colocando papelão e plástico nas mesas do depósito, no quartinho dos fundos e 

na passarela de cimento, locais onde as atividades foram desenvolvidas. Ela produziu 
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algumas formas esféricas, mostrando como ficava mais fácil manusear a argila e dar forma 

às peças. Todos os alunos conseguiram avançar na manipulação da argila e produziram até 

elementos mais complexos, como animais da margem do rio e da floresta, dentre eles, arraias, 

onças, peixes, cobras, pescadores com peixes, barquinhos, frutas e outros.  

 

Figura 34: Obras produzidas pelos alunos do Ensino Fundamental II – 7º ano. 

 
 

            

Fonte: O autor (Iata, 2019). 
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Os alunos produziram muitas peças e ficaram motivados, trocando elogios e dizendo 

que iriam produzir outras artes em casa e que queriam mais aulas assim. No final da oficina, 

a professora, juntamente com os alunos, organizou a produção artística em um espaço onde 

são guardados os materiais de limpeza da escola. Ela informou aos alunos que as peças 

produzidas precisavam passar pelo processo de secagem e cozimento. Também ressaltou, 

conforme as orientações do Pesquisador, que a modelagem na argila requer um minucioso 

trabalho, pois se houver bolhas ou a presença de detritos no material, durante o cozimento as 

peças poderão rachar. Em seguida, a professora parabenizou os alunos e perguntou se eles 

queriam falar sobre a construção de suas peças. Nesse momento, muitos alunos explicaram 

que é mais fácil produzir animais e trocaram elogios entre si, demonstrando muito 

contentamento, sendo esta atitude também de satisfação com a Professora. 

A terceira professora LRD, que está em desvio de função devido a problemas de 

saúde, trabalha na Biblioteca e acompanhou as atividades das duas professoras. Ela esteve 

presente em todas as atividades desenvolvidas e também orientou os alunos sobre a 

construção de personagens, incentivando-os para que eles se sentissem capazes de produzir. 

Este momento foi percebido como um reencontro da referida Professora com o que já 

produziu na escola quando era lotada na sala de aula. Segundo a professora: “Eu gosto muito 

de fazer trabalhos com barro, isto é uma terapia pra mim, hoje uso mais para passar na perna 

que dói, mas em alguns momentos eu faço em casa ainda alguns bichinhos junto com os meus 

netos”.  

A professora contava para alguns alunos que ela orientou lendas dos livros que havia 

na Biblioteca. A contação de histórias favoreceu a reconstituição das memórias dos alunos 

que tinham dificuldades de produzir os detalhes dos rostos das personagens das lendas 

amazônicas nas peças de argila. Poucos colocaram identidades faciais, porém, este fator não 

foi ruim; pelo contrário, oportunizou a projeção mais subjetiva de pensarmos que qualquer 

rosto pode estar dentro da obra. Um dos artistas que trabalhou com esta ausência de 

características de elementos faciais simplificados foi o artista Carybé (1911-1997), cuja obra 

ilustrada está disponível na biblioteca da escola. 
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Figura 35: Ilustração das obras regionalistas do artista Carybé e produções dos alunos. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 

 

5.1.5 Oficinas Land Art – Arte Contemporânea 

 

As oficinas desenvolvidas nas turmas de 6º, 7º, 8º e 9º anos de Land Art foram 

importantes. O termo “Land Art”, em inglês “Earth Art” ou “Earthwork”, surge da junção da 

natureza e da arte; se traduzido, corresponde à “arte da terra”, tendo como principal 

característica a utilização de recursos provenientes da própria natureza para o 

desenvolvimento de um ou diversos produtos artísticos que interagem na observação humana 

e nas intervenções de reflexão conceitual ou plástica com o Meio Ambiente. 

Os artistas dedicados a essa estética buscavam na natureza a reflexão sobre o fazer 

artístico, posto que utilizavam, dentre outros materiais, folhas, madeira, galhos, areia, rocha, 

sal (daí sua aproximação com a arte povera), com o intuito de chamar atenção para a 

grandiosidade da natureza como local central de experimentação artística, bem como para a 

ocorrência da efemeridade dessa arte. É importante destacar que, ao contrário da arte exposta 

nos museus, a Land Art propõe ultrapassar as limitações do espaço tradicional ao sair deles, 

posto que é realizada em espaços exteriores e, devido as suas grandes dimensões, só é 

possível conhecê-las dentro de um museu por meio de fotografias. 

Sendo a natureza o local de desenvolvimento dessa tendência da arte contemporânea, 

a arte pode surgir nos mais variados espaços naturais, tais como, as praias, mares, lagos, 

lagoas, desertos, montanhas, campos, planícies, planaltos, dentre outros. Neste sentido, com 

o objetivo de explicar aos professores a ideia de Land Art, o pesquisador apresentou esta arte 

contemporânea surgida na década de 1960 e demonstrou alguns exemplos de arte efêmera 

dentro do gênero e fixa, com intenção de chamar a atenção de turistas para analisar esculturas 
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em meio à natureza, um misto de materiais industriais processados com a natureza. Já nos 

efêmeros, a própria natureza possui seu tempo de permanência e é realizada com o propósito 

de não ser tão invasiva, apenas proporcionando leitura estética reflexiva e apreciativa onde 

será eternizada em fotografias ou filmagens. 

A primeira proposta dos professores no segundo grupo focal, ao serem chamados para 

observar a natureza do espaço da escola com base no que viram de Land Art, foram as grandes 

seringueiras. Duas professoras apontaram a importância delas na escola como história do 

local e do Estado na economia e cultura. Em seguida, a terceira professora, que possui 36 

anos, disse que o Iata não tinha seringueiras nativas, que elas foram de um projeto de estufa 

para germinação de sementes na área rural do núcleo agrícola para expansão comercial com 

plantio. “Ela faz sombra e deixa o nosso espaço mais fresco, elas foram colocadas antes de 

fechar a escola com muro, junto com cacau e cupuaçu, era nosso quintal quando criança aqui 

na escola.”. A fala da professora é de memória afetiva ao serem perguntadas as características 

das referidas árvores. 

Como pesquisador, fiz uma intervenção com tinta látex, produzindo nos troncos das 

árvores pinturas de olhos e bocas com gestos. As professoras gostaram e disseram que ficou 

bem infantil igual desenho animado. Como mediador, perguntei o que significava pintar 

olhos com tinta látex, em uma árvore que produz o látex? 

 

Figura 36: Pintura de muro com Land Art nas árvores. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 

 

A professora SND disse: “a árvore é vida e a árvore nos traz vida, ajuda ficar mais 

puro nosso ar”. A professora CRZ respondeu que ficava mais alegre o ambiente e que o látex 

era só um pouco e não prejudicava a árvore na casca. “as árvores ficam felizes e alegres, vão 
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parecer que estão sentindo bem e eles também, até eu vou pintar uma delas, a pintura é pouca 

e a casca não fica sem respirar professor”. A professora LRD disse que como tiravam látex 

da seringueira, devolver em forma de arte junto ao trabalho das crianças com carinhas fazia 

eles refletirem sobre a importância da história ainda viva e do valor de preservar a natureza.  

 

[...] a árvore faz parte da minha história, ela tem cortes que alguns 

seringueiros e professores fizeram proposta de mostrar para muitos alunos 

nossos como é a retirada da seringa sem prejudicar e matar, antes eles 

cortavam errado e muitas morriam, agora eles pintando vão valorizar nossa 

história e a natureza. (Profa. LRD. 2019). 

 

No período de 16 a 20 de setembro de 2019, foram realizadas dezenas de pinturas de 

árvores e, depois, nos dias 17 e 18 do mês de outubro de 2019, as pinturas foram feitas em 

árvores situadas na direção da linha do trem e em algumas árvores plantadas nas frentes das 

casas da comunidade, onde os moradores permitiam pintar. 

Ao ser perguntado para uma moradora o que ela achava do trabalho das crianças, pelo 

registro no caderno de campo do dia 19 de outubro, respondeu: “gostei, ficou bem 

engraçadinha, deu mais vida nela”. Outra pergunta: Teria coragem de cortar ela com estes 

olhinhos? “Fico com dó agora, ela faz muito tempo que está aqui, meu marido já pensou em 

cortar, mas vou deixá-la, não vou cortar não”. 

De alguma forma, as crianças, ao ouvirem a moradora de frente à padaria do núcleo 

do Iata, perceberam que a árvore de alguma maneira foi ou será salva devido as suas 

atividades de Land Art. Uma das alunas disse: “Tadinha, tão bonitinha, corta ela não”; o amor 

pela natureza de alguma forma estava no espírito de ação do grupo do 9º ano. 

 

Figura 37: Land Art nas seringueiras e nas pedras nas margens do rio. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 
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A arte realizada com as pedras na margem do rio foi outra atividade proposta na 

oficina de Land Art. A professora desceu com os alunos a rua sem asfalto, nos fundos da 

escola, que dá na margem ao rio Mamoré e propôs uma intervenção artística na natureza. Os 

alunos começaram a olhar as pedras, as conchinhas de água doce e outros elementos naturais. 

A proposta não era fazer ações que prejudicassem a estabilidade da natureza, mas aproveitá-

la como um recurso estético na produção de Artes. 

Alguns alunos, incentivados pela ideia de criar esculturas com pedras, começaram a 

colocar uma pedra em cima da outra e a intenção da proposta surtiu efeito. Eles equilibraram 

as pedras, que caíram várias vezes, porém, quando o pesquisador realizou uma sequência 

com oito (08) pedras empilhadas, os alunos começaram a equilibrar e colocar até mais 

quantidades e observaram formas de pessoas e animais.  

A proposta de empilhamento de pedras é uma técnica milenar praticada em diversos 

lugares do mundo e em ambientes naturais, seja para expressão artística, mística ou, até 

mesmo, para prática da meditação. 

No segundo momento da oficina, foi proposta a montagem de esculturas, o mais alto 

possível com o maior número de peças. Na ocasião, foram tiradas diversas fotografias para 

montagem também de uma galeria de rede social virtual, não perdendo aquele momento de 

descoberta e equilíbrio, dentro de um trabalho de concentração, cooperação, superação, olhar 

reflexivo sobre o espaço preservado.  

Após algum tempo, um aluno mais afastado das pedreiras do rio baixo com a seca 

perguntou se podia fazer a arte com ossos e lixo. A professora disse que com ossos podia, 

mas o lixo deveria ser recolhido, pois não pertencia ao ambiente, sensibilizando os alunos 

sobre a preservação da natureza. A escultura de espinha de peixe ficou muito interessante 

pela composição abstrata; muitos foram apreciar e tiveram comentários de admiração, 

buscando também encontrar outros elementos naturais além de pedra, como planta aguapés.  

A apreciação da produção artística foi um momento muito produtivo. Além de 

analisar a composição geral do espaço físico, os alunos fizeram diversas reinterpretações das 

obras. Eles diziam que as esculturas de pedras pareciam cidades com pessoas ou animais de 

pedra, outros riam dizendo que era um tabuleiro de xadrez do professor de física. Os alunos 

passaram quase duas horas no local e desenvolveram, de forma bem criativa, as poses para 

as fotos em meio às obras na paisagem constituída às margens do rio, na fronteira 

Brasil/Bolívia. 
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Figura 38: Produção de Land Art com pedras no espaço integrador fronteiriço. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 

 

Na oficina de Land Art, diversos trabalhos fizeram parte de uma composição, 

gerando, com isso, a sensação de usar o espaço da natureza de forma a produzir materiais 

didáticos com custo quase zero. As atividades possibilitaram à professora ver que era possível 

propor ações também fora de aula, proporcionando sensações de beleza com a mão de 

diversos artistas com a natureza. 

Outra arte com a natureza vivenciada pelos alunos foi a interferência, na hora do 

intervalo, com desenhos nas cascas de bananas, frutas da região Norte que fazem parte do 

plantio e culinária, fomentando a economia. A proposta feita pelas professoras foi de trazer 

um cacho de banana e pedir para que os alunos desenhassem grafismos tribais com palitos e, 

depois de um tempo, notassem a oxidação e escurecimento da casca nas partes gravadas, o 

que possibilitou a produção de obras de artes. 

 

Figura 39: Produção na natureza e recolha de lixo. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 
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Um dos temas que foram abordados com os professores e alunos nas oficinas de Land 

Art foi o Meio Ambiente em que vivem, envolvendo as preocupações mundiais em relação 

à questão da natureza e do lixo, a utilização de materiais mais ecológicos sem agredir o meio 

ambiente e o aproveitamento dos elementos disponíveis e reaproveitamento do lixo como 

matéria-prima, em criações artísticas. O objetivo desse (re)aproveitamento é melhorar as 

condições de vida das pessoas que fazem parte desta realidade, de forma sustentável e 

inteligente, na busca de materiais que potencializam a criatividade e a percepção crítica e de 

sensibilidade a ser transmitida.  

Este trabalho se deu devido à apresentação do vídeo: “Lixo Extraordinário de Vick 

Muniz” (2010), no dia 11 de setembro, durante o intervalo, em trechos e link para que os 

alunos pudessem assistir ao filme completo em suas casas ou na escola, possibilitando a 

criação de produtos para uma exposição, em atividade que envolva a comunidade e 

sensibilize a todos em relação a materiais alternativos e suas soluções como algo que possa 

trazer esperança em relação aos cuidados com o presente e futuro.  

A segunda imagem da Foto 37, de garrafas pet encontradas pelos alunos na grama da 

praça, teve uma atenção, pois eles quiseram usar fósforo e uma vela para derreter as garrafas 

e dar forma. Encontraram uma seringa no lixo, também por estar perto de local de saúde, e 

fizeram um grupo de garrafas tortas com água dentro e colaram os palitos; estes quatro alunos 

autores disseram que a escultura era um grupo de drogados. Foi anotada no caderno de campo 

a fala deles no dia 24 de outubro: “O lixo, professor, também é uma droga na vida das 

pessoas, ele mata e deixa as coisas feias”. 
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Figura 40: Trabalhos com o lixo, sementes e materiais diversos. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 

 

Dentro das propostas de artes visuais, esta oficina consistiu na prática de pintura em 

painéis de madeira, cerâmica e de telas, materiais que já haviam sido utilizados em outro 

projeto da escola e que foram reaproveitados, assim como o muro externo. 

No dia 21/10/19, as professoras das disciplinas de Ciências e Matemática, 

conversando com o pesquisador no pátio do refeitório, perguntaram se seus alunos podiam 

reproduzir seus desenhos relacionados ao aparelho reprodutor humano e os elementos da 

fecundação, de forma tridimensional, na oficina de modelagem. E, considerando que a 

atividade de modelagem também está inserida na funcionalidade não só estética, mas como 

construção de material didático-pedagógico, o Pesquisador mostrou-se disponível a 

colaborar na construção deste material alternativo, que iria oferecer maior autonomia no 

processo de ensino e aprendizagem dentro das avaliações do currículo escolar, tomados os 

cuidados básicos para que não houvesse banalização do tema entre os jovens. 

A atividade ficou marcada para o dia 24/10/19, sendo feita a divulgação aos alunos 

que ficaram entusiasmados com a possibilidade de participar da oficina de modelagem em 

argila. Porém, na data e horário previstos, fomos recebidos pela diretora da escola que 

explicou sobre a impossibilidade do desenvolvimento desta atividade. Ela enfatizou que não 

viu maldade na criação do material didático, visto que os alunos já haviam feito os desenhos, 

mas que conversou com a professora de Ciências sobre a vinda da mãe de um dos alunos. 

Essa mãe ficou preocupada com a oficina de modelagem de argila sobre o tema de reprodução 

humana, devido ao espanto de ver seu filho falar, em casa, de forma empolgada que faria 
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modelagem de argila e que sua construção contemplaria todo o processo de reprodução, 

utilizando o termo “ejaculação”. Vale ressaltar que o distrito do Iata ainda é um espaço 

conservador, pois grande parte dos pais, professores e alunos frequentam igrejas evangélicas 

ou católicas e ainda existe um tabu sobre o assunto da sexualidade. Dessa forma, a professora 

de Ciências, conversando com o pesquisador, ouviu a sugestão de outros temas, optando pelo 

trabalho com o lixo e a natureza, tendo em vista que o lixo descartado no entorno da escola, 

principalmente o plástico, é uma ameaça para a natureza, principalmente, para o rio e os 

peixes.  

Conversamos com a professora das disciplinas de Arte e Língua Portuguesa, CRZ, 

que também se dispôs a participar do mutirão no dia 25/10/19, numa sexta-feira. Ela afirmou 

que conversaria com os professores da escola, após a reunião dos servidores. Caso desse certo 

e se todos aceitassem participar do mutirão, ela organizaria as equipes, juntamente com a 

Professora de Ciências. Também informou que tinha aventais verdes, confeccionados em 

TNT, e que poderiam fazer uma campanha com a ideia de intervenção humana, típica da 

Land Art, até no rio Mamoré. 

 

Figura 41: Professores e alunos (9º anos) coletando lixo no fundo da escola. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 
 

Durante o período de coleta, muitos moradores viram a movimentação, podendo o 

entusiasmo dos alunos e servidores servir de sensibilização para o fato de que os cuidados 

com a aparência de uma comunidade começam com os moradores. A professora fez diversas 

relações com a aparência de jovens quando procuram conquistar ou serem bem vistos, 
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falando do espaço da escola também e de onde todos vivem ou tem belezas naturais únicas 

como riqueza que muitos outros locais no mundo não possuem e gostariam de ter.  

A educação deve ser o lugar em que o elogio à beleza seja possível, em que as 

experiências não sejam destruídas ou mecanizadas, mas encarnadas pelos sujeitos. 

 

À medida que vamos nos tornando familiarizados com os códigos estéticos, 

nossa própria maneira de sentir vai se refinando, ou seja, tornando-nos 

progressivamente mais sensíveis às sutilezas de nossa vida interior, aos 

meandros do mundo de nossos sentimentos. E esta é, precisamente, a razão 

pela qual muitos educadores insistem na necessidade de uma educação 

estética no interior mesmo das escolas. (DUARTE Jr., 1986, p. 90-91). 

  

A escola, pelo que notamos na pesquisa-ação com a preocupação dos servidores em 

cuidar do espaço, é uma extensão de seus lares e familiares. Manter o espaço com uma 

aparência melhor é algo que faz parte da apresentação, assim como nas salas de aula 

organizadas. 

 
 

Figura 42: Mutirão para coleta do lixo. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 
 

 

A comunidade estava bem determinada, no dia seguinte, a solucionar o problema fora 

da escola. Ao perceber que havia muitos plásticos e lixo dos próprios alunos e moradores 

espalhados, a professora SND também deixou clara a importância do mutirão de coleta do 

lixo. Disse ela: 
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Não adianta nada levarmos nossos alunos para falar de respeito ao rio com 

a arte empilhando pedras para virar escultura e pintar olhinhos nas árvores 

para dar valor na natureza se não servir para ser uma campanha também de 

mostrar junto com os alunos que o lixo e o plástico devem ser guardados 

no lixo e não jogados como eu vejo direto. (Profa. SND. 2019). 

 

Após o mutirão, os alunos do 9º ano foram acompanhados pela professora e pelo 

pesquisador e, ao verem que o sol estava forte, só alguns alunos desceram até o rio para 

empilhar e equilibrar as pedras, construindo grandes conjuntos verticais de pedra. Eles foram 

revezando de três em três alunos, tiraram fotos e a proposta da professora era reservar outro 

dia menos quente. Porém, ela tinha gostado das fotos e da animação na margem do rio cheia 

de pedras, onde pôde ver diversas formas parecidas com “carrancas”, disse a professora. 

As fotografias foram enviadas para a professora SND que, debaixo de um pé de cajá 

com mais 23 alunos, mencionava outros exemplos de Land Art e cuidava das meninas que 

se equilibravam no trilho do trem para que elas não se machucassem. 

 

5.2 Produto da Pesquisa-ação 

 

A Semana de Arte Moderna de 1922, como tema para a confecção do produto desta 

investigação na perspectiva da pesquisa-ação, foi importante. As atividades foram pensadas 

a partir de diálogos com a comunidade escolar para atender a um conjunto de ações 

implementadas em um contexto rural/ribeirinho e multicultural. As atividades pensadas e 

desenvolvidas permearam a ideia de projeção e alcance na valorização das identidades e 

riquezas culturais do contexto da pesquisa. 

A escolha da Arte modernista favoreceu o desenvolvimento das atividades e culminou 

na elaboração de uma cartilha advinda da pesquisa-ação intitulada A arte nos trilhos do Iata, 

que possibilitou a liberdade de expressão dos professores e alunos, em relação ao conteúdo 

e forma de suas manifestações artísticas, étnicas e culturais presentes, que poderão dialogar 

em outras épocas e com a arte contemporânea. 

Nesse sentido, vale ressaltar que os artistas modernistas desejavam uma cultura livre 

da tutela europeia, livre das imitações dos “sapos” parnasianos e nós, educadores, devemos 

nos organizar e lutar para promover a prática docente autônoma. 

Dessa forma, entende-se que, ao problematizar a questão da arte a partir de uma 

perspectiva autóctone de reinvenção da identidade, infere-se a possibilidade de tomar tal 

movimento como paradigmático do ponto de vista artístico, educacional e mesmo 
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antropológico. 

Todo o processo de pesquisa está relacionado com cartilhas passo a passo das oficinas 

e atividades dos professores de arte na comunidade; uma proposição vinculada diretamente 

à Pesquisa-Ação realizada a partir dos depoimentos e interações da comunidade escolar. 

Os professores sugeriram desenhos, fotografias, dicas de como realizar materiais 

pedagógicos a partir de metodologias mais adequadas para o ensino de arte; para isso, 

utilizaram os exemplos das oficinas com pintura, modelagem em argila, Land Art, entre 

outros.  

Muitas foram as dicas que possibilitaram contextualizar modalidades dentro das artes 

visuais que proporcionaram resultados e cuidados para organização, limpeza, criatividade em 

improvisações, olhar sobre o ambiente e preocupação ambiental e preservação dos bens 

materiais e imateriais. 

A cartilha elaborada carrega diversos fragmentos de memórias da comunidade escolar 

e depois de confeccionada será entregue para a escola de modo a auxiliar nas atividades sobre 

Artes. Será importante a continuidade das atividades a partir das dicas da cartilha junto às 

turmas de alunos da escola rural/ribeirinha do distrito do Iata. 

Poder criar novos resultados em pinturas de painéis e murais, bem como as 

intervenções na natureza preservando os recursos naturais, auxiliará ações positivas, criando 

sensibilidades e novo olhar diante dos contextos em que a comunidade escolar está inserida. 

Manter a escola com seus personagens de modo vívido é também preservar a história 

de cada um diante da ideia de cultura imaterial. 

O produto da Pesquisa-Ação, a Cartilha, foi elaborado com a produção de histórias 

em quadrinhos dos cotidianos da escola Estadual Eurico Gaspar Dutra, principalmente com 

cenas que lembram de personagens e locais que fazem parte da paisagem. A cartilha é um 

manual de orientação para professores do Ensino Fundamental que aborda estilos e 

movimentos de maneira sintetizada e criativa, unindo conhecimentos da Arte Contemporânea 

com os diversos fragmentos de memórias, curiosidades sobre artistas, entre outros. 

A cartilha aborda parte da história da comunidade, aspectos relacionados aos 

indígenas na região de fronteira entre Brasil e Bolívia. O professor poderá utilizar a Cartilha 

para auxiliar as atividades no interior da escola e consequentemente rever os conceitos sobre 

Arte e Educação de modo a permitir melhor interação do tema junto à comunidade escolar. 

A cartilha A arte nos trilhos do Iata apresenta desenhos de história em quadrinhos, 

foi elaborada a partir da coleta de vários indícios junto à comunidade escolar do distrito do 

Iata; sem dúvida, é um rico material pedagógico para se conhecer parte da história de 
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Rondônia. 

 

Figura 43: Fragmentos da cartilha A arte nos trilhos do Iata produto da Pesquisa-Ação. 

 

Fonte: O autor (Iata, 2019). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o  

bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e,  

com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável 

não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. 

(Hannah Arendt, 2007) 

 

Analisar e conhecer a arte no contexto de educadores que trabalham com a disciplina 

de Arte em um espaço rural/ribeirinho de fronteira, observando o processo de interação 

existente entre o ambiente e a cultura de um local foi um árduo trabalho. Essa pesquisa 

carrega importância histórica e detectou que os professores que atuam no interior da escola 

pública trabalham sem nenhum amparo das administrações públicas, com muitas 

dificuldades, e se desdobram para fazer o melhor, mesmo não possuindo formação específica 

para lidar com a disciplina de Arte. 

Ao longo da investigação, buscamos debater o enfoque da arte-educação no fazer 

pedagógico dos professores de arte de uma escola pública rural/ribeirinha situada no distrito 

do Iata, Guajará-mirim, Rondônia, região de fronteira entre Brasil e Bolívia. 

Partindo também da observação e das anotações do caderno de campo, além das 

questões apontadas na entrevista semiestruturada, foi possível observar algumas dificuldades 

comuns e soluções diferenciadas que dinamizem alternativas aos problemas apontados por 

professores e demais agentes da comunidade escolar. 

Mesmo com todas as mazelas sobre a falta de materiais pedagógicos e/ou didáticos 

no interior da escola investigada, foi instituída a ideia de que é possível explorar os cotidianos 

e utilizar de modo responsável materiais extraídos da natureza, transformando-os em insumos 

pedagógicos de modo interativo. 

Foi de fundamental importância o desenvolvimento da pesquisa-ação; um dos fatores 

principais diz respeito ao despertar das curiosidades dos alunos a partir das atividades 

desenvolvidas para a coleta de dados empíricos, ou seja, as diversas oficinas de arte. Tanto 

professores quanto alunos e demais agentes da comunidade escolar se envolveram nas ações 

e reavaliaram suas concepções de arte nos aspectos teóricos e práticos. 

As ações desenvolvidas por meio das dinâmicas ou oficinas demonstram melhores 

condições de entendimento das culturas locais, associando-as a aspectos nacionais. Deste 

modo, a Semana de Arte Moderna foi associada às particularidades da escola pública, de 

modo a envolver alunos, professores e a comunidade para solucionar alguns desafios como, 
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por exemplo, a melhoria estética da escola, a coleta de lixo, os cuidados com as culturas 

materiais e imateriais, a preservação do patrimônio histórico cultural, entre outros. 

Foi proveitosa a valorização de discussões de problemas da comunidade com o intuito 

de repensar valores que pudessem despertar ainda mais a criatividade e as identidades locais. 

Considerando que os professores não possuem graduação específica em arte, mas se 

esforçam para que a disciplina tenha uma importância no aprendizado dos alunos, foi possível 

registrar as ações e interesses vinculados a suas histórias e experiências com a disciplina. De 

todo modo, possuíam diferentes concepções sobre arte, talvez menos relevantes do que as 

que promovemos ao longo das atividades desenvolvidas. 

Em relação à Arte no Projeto Político Pedagógico ou nos planejamentos, a 

investigação possibilitou entender que o referido documento não aborda a contento as 

características culturais artísticas da localidade. Esse fato pode ser associado à falta de 

formação do professorado em relação à disciplina que ministram na escola pública 

rural/ribeirinha que é Arte. Os professores sequer conheciam os materiais disponíveis na 

biblioteca sobre sua disciplina ou área de atuação. 

Algumas pesquisas realizadas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), a partir das temáticas Artes e escola rural, demonstraram o quanto ainda é preciso 

estudar, pesquisar e produzir materiais científicos que subsidiem as escolas públicas 

rurais/ribeirinhas. 

À medida que a escola centra maior atenção em elevar a nota do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), consequentemente, prioriza-se a disciplina da 

Língua Portuguesa em detrimento da disciplina de Arte. 

O endurecimento das aulas de Arte em formato fechado e sempre dentro de sala de 

aula pouco despertava o interesse dos alunos; após nossa intervenção, foi possível detectar o 

significativo interesse demonstrado por todos pela disciplina, de modo a instituirmos uma 

nova dinâmica na escola, ou seja, a disciplina de arte existe e é tão relevante quanto as outras 

disciplinas. 

Nossa inserção na escola foi capaz de promover diversas mudanças; primeiro diz 

respeito à alteração da concepção de arte no sentido fechado para o aberto, da sala de aula 

tradicional para a margem do rio, para as casas dos moradores mais antigos da comunidade. 

Daí a produção de desenhos, pinturas, esculturas com temáticas locais e seus vínculos de 

obras de artistas modernistas na condição de base para a produção de pinturas em painéis de 

madeira com tinta acrílica. Tal proposta está vinculada a novas possibilidades de conceber a 
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arte e descobrir meios de interagir com os diversos estilos, além de valorizar as 

particularidades culturais. 

A elaboração de esculturas com modelagem em argila proporcionou a produção de 

mais de quarenta obras com figuras regionais da floresta amazônica, lendas e acontecimentos 

do cotidiano. Também possibilitou aos professores descobrirem que é possível fazer da 

escola um local de interação com a matéria-prima captada no próprio local como insumo 

pedagógico. 

A produção da Land Arte possibilitou aos alunos a interação com outros espaços do 

entorno da escola e a percepção da poluição do Meio Ambiente. O empilhamento de pedras 

e os olhinhos pintados com tinta acrílica nas árvores demonstraram o gosto pela escola e pela 

localidade com suas histórias, memórias e belezas naturais.  

Dessa forma, a partir da aplicação das oficinas, houve uma sensibilização dos alunos, 

professores e moradores sobre a importância da valorização das identidades locais e sobre a 

produção artística de maneira dialógica, potencializando a arte contemporânea com seus 

protagonistas num cenário rural/ribeirinho, fronteiriço e amazônico. 

Por fim, a partir da realização da pesquisa-ação, foi possível conhecer a estrutura 

física e os materiais didáticos relacionados a artes e, consequentemente, propor a elaboração 

de uma cartilha didática intitulada A arte nos trilhos do Iata na condição de produto cultural 

significativo para os discentes. Esse foi um importante desdobramento da presente 

investigação. 

Verificamos que a cartilha na condição de materiais didáticos ou insumo pedagógico 

pode ser utilizada no interior da sala de aula, envolvendo a ludicidade, a interação, a troca de 

experiências, a construção de conhecimentos, o compartilhamento de saberes, entre outros. 

Entre as diversas possibilidades, a readequação de materiais didático-pedagógicos 

contribuiu para potencializar o trabalho docente, seja por meio de pinturas, desenhos, 

esculturas, entre outros. Entendemos que os desenhos representam mais do que simplesmente 

riscos acostumados. 

Esperamos que o presente estudo da pesquisa possibilite o desenvolvimento de um 

olhar mais sensível e crítico sobre a prática pedagógica de ensino de arte desenvolvida no 

âmbito da educação escolar rural/ribeirinha em Rondônia. 

 

E-mail: kabosque@hotmail.com 
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